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THE USE OF MARKETING CONTROLLING IN CZECH COMPANIES
The starting point of this article is based on the secondary investigation by the authors
to theoretically define the nature, function, and organization of marketing controlling metrics.
This was done by studying information sources, both domestic and foreign, to verify the
information. Subsequently, a questionnaire was sent out to a sample of medium and large
sized companies with registered offices in the Czech Republic.
The aim of this empirical research was to evaluate the circumstances concerning the
use of marketing controlling in practice in medium and large sized companies with registered
offices in the Czech Republic, with a focus on the different roles of marketing controlling, its
organizational integration in the business and marketing metrics used for evaluating the
effectiveness of marketing activities. The primary survey was conducted via an online
questionnaire prepared in advance. For the purposes of the implementation of the empirical
investigation a basic set was defined on the basis of registered economic subjects in Czech
Republic. The sample consisted of 400 respondents. In order to maximize the
representativeness of the sample, its composition retains the ratio between the size of
companies. In terms of the statistical processing of the information, the primary evaluation
used absolute and relative frequencies, averages, independence tests whereby the p-value is
compared with the significance level, and an independence test using the Spearman
correlation coefficient. We can describe the research in terms of it being causal, one-off in
terms of time, and with the manner and nature of the acquisition of information as being
primary quantitative research.
Keywords. Marketing controlling, medium sized company, large company, primary
research, marketing metrics

Introduction
The preparedness of Czech companies in challenging conditions is
systematically being tested in the current global economic crisis. Businesses are
being forced to adjust their plans and activities due to the competitive environment in
the global market. As a result a number of relatively new tools have appeared that are
aimed at improving business performance. Among them is the marketing controlling,
which is the start of the process whereby marketing decision-making and
management attention is focused on potential problems in case of negative
development outcomes in a company’s economic activity.
The purpose of this article is to determine the tasks, organization and
marketing controlling metrics preferred by the management of medium and large
companies with registered offices in the Czech Republic through the conduct of
surveys.
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1. Marketing controlling
Marketing controlling is a theme that has been discussed as part of economic
science since the 1980s, especially in German literature. Many publications devoted
to marketing controlling in companies mainly described the structure and content of
the specific areas of corporate responsibility (e.g. Kiener 1980, Eschenbach 1985,
Palloks 1991). Richard Köhler (Köhler 1993) is considered to be the pioneer of
marketing controlling. He was among the first to point out the relationship between
corporate accounting and marketing. Marketing controlling is a subsystem of central
corporate control. Kutáč and Janovská (Kutáč, Janovská 2012) distinguish the
following subsubsystems of controlling in companies: cost, financial, investment,
production control, purchasing control, sales and marketing controlling. If the
theoretical notion that marketing controlling, with regards to the fact that it is a
subsystem of corporate controlling, is focused on the marketing activities of a
company, it follows a similar approach to the theory of corporate controlling.
According to Meffert and Jung (Jung 2007, p. 433) consist the central function of
marketing controlling in coordination of the marketing management subsystems. The
main task of marketing controlling is to provide information for the process of
marketing planning, decision making and control. Likewise, Schröder (Schröder
2012, p. 5) states that the role of marketing controlling is not only the actual planning
or control, but that it has in the planning and control processes mainly a service
function. It controls and coordinates the necessary information processes and ensures
coordination of various sub-plans and control activities. Pepels (Pepels 2003)
emphasises that marketing controlling is the main role of marketing management.
According to him, this specialized marketing control increases the ability to react and
adapt to a highly competitive and dynamic environment.
Schematic overview of the coordination function of marketing controlling by
Köhler (Köhler 1993) is shown in Figure 1. Many authors follow on from Köhler.
Specific information regarding
selected problems of various
marketing organizational units

Information for
the purpose of
marketing
planning

Coordination funktion of
marketing controlling in the area
of collecting and evaluating of
information

Information for
human
resources
management

Information for marketing control
and audit

Figure 1. Function of marketing controlling
Source: Köhler (1993, p.521)
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2. Characteristics of the primary investigation focused on the tasks,
organization and marketing controlling metrics used in medium -sized Czech
companies
The following is a abridged methodology and research methodology focused
on the problem of the use of marketing controlling by medium and large sized Czech
companies.
2.1 Determination of the research objectives
Empirical research was used to evaluate the conditions for the use of marketing
controlling in practice in large and medium-sized Czech companies. This was
focused on the different roles of marketing controlling, its organizational integration
in the business and the marketing metrics used for evaluating the effectiveness of
marketing activities. Through the outputs of the primary investigation theoretically
derived concepts of marketing controlling were simultaneously verified.
2.2 Determination of research assumptions and hypotheses
Quantitative marketing research has a logical flow and consists of a
preparatory phase and an implementation phase. The preparatory stage of marketing
research is to define the problem and the objectives of the planned research (see
above), the research assumptions and hypotheses. This stage was preceded by an
analysis of the initial situation on the basis of a mapping exercise, which was based
on secondary information published in professional publications, both domestic and
foreign, on marketing controlling with particular focus on its position within a
company, its functions, organization and the possible metrics used. In the preparatory
phase, the authors defined the research assumptions and statistical hypotheses.
Research assumption RA1 - Marketing controlling in a company performs
functions ascribed to it by theory.
With regards to the results of the preliminary desk research (the study of
professional sources), this assumption was further specified into sub-sections:
RA1A - marketing controlling is part of the strategic planning process.
RA1B - marketing controlling is part of the process of operational planning.
RA1C - marketing controlling continuously reviews decisions.
RA1D - marketing controlling prepares information for management support.
The basic assumption of the research in the field of marketing controlling
organization was as follows:
Research assumption RA2 - In medium and large sized companies, there is
a dedicated department or person responsible for marketing controlling.
In accordance with the results of the preliminary secondary research this
assumption was also further specified by two sub-assumptions:
RA2A - marketing controlling reports directly to a member of top
management.
RA2B - the department responsible for marketing works as a team.
Research assumptions focused on the degree of utilization of marketing metrics
to evaluate the effectiveness of marketing activities are defined as follows:
Research assumption RA3 - An important part of marketing controlling is
the evaluation of selected marketing indicators.
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Research assumption RA4 - The evaluation of marketing indicators is
focused mainly on financial indicators, market share and customer-oriented
metrics.
Published results of empirical studies conducted in the past in Great Britain,
Germany, Spain, France, USA, Brazil and China were the basis for the formulation of
research assumption RA4.
Research assumption RA5 - Approximately one-third of companies do not
have developed procedures for periodic inspection, search and decommissioning
of weak products.
A previously conducted foreign study which examines 75 companies from
various fields was the basis for the formulation of research assumption RA5. Kotler
(2001, p 681) also refers to this study in his publication.
To test the dependence of the categorical characters such as the size of a
company in the case of the empirical investigation, the following 3 pairs of statistical
hypotheses were determined:
H0A Hypothesis: The importance of the marketing controlling tasks does not
depend on the size of the company.
Hypothesis H1a: The importance of the marketing controlling tasks depends on
the size of the company.
Hypothesis H0b: Integrating marketing controlling into the organizational
structure of a company does not depend on the size of the company.
Hypothesis H1b: Integrating of marketing controlling into the organizational
structure of a company depends on the size of the company.
H0c: Hypothesis: The significance of the used marketing metrics does not
depend on the size of the company.
Hypothesis H1C: The significance of the used marketing metrics depends on
the size of the company.
2.3 Methods of data collection
The primary survey was conducted through questioning based on a preprepared electronic questionnaire. The questions were systematically arranged and
corresponded with the defined research problem and individual research assumptions.
The structure of the questionnaire was designed in such a way that the empirical
results either confirm or refute the theoretical concept of marketing controlling. The
second part of the questionnaire was focused on marketing metrics in order to verify
the extent of their use in practice in medium and large sized Czech companies for the
evaluation of marketing activities.
The last step in the preparatory phase of the research was the compilation of
the research plan. The plan for the marketing research project focused on the issue of
marketing controlling is given in Table 1.
The implementation phase of the marketing research included the collection
and processing of primary information, its analysis and interpretation. The research
can be described from the point of view of its purpose as being causal; from the point
of view of time as being a one off research; from the point of view of the manner and
nature of the acquisition of information as being a primary quantitative research. The
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questionnaire was piloted in order to verify the clarity, intensity and appropriateness
of the questions before it was used to collect primary information.
Table 1
Marketing research plan
Activity
Definition of the problem, objectives and hypotheses
Approximate analysis of the situation, collection of secondary data
Developing research project plan
Explorations (piloting)
Data collection
Technical processing and evaluation of collected information
Presentation of results

Deadline
January 2012
January 2012 - July 2013
May 2013
July 2013
August - October 2013
November - December 2013
March 2014

Source: Authors

Preliminary research was conducted on a sample of five randomly selected
companies from the authors´ own database of business contacts, which met the
required characteristics of the sample set. After that, a slightly modified questionnaire
was sent to determined sample set of companies by e-mail with a link to a Web-based
interactive version of the questionnaire. The questionnaire mainly consisted of closed
selective questions and questions quantifiable in range, which express the
significance of each of the areas examined. The questionnaire was completed with
identification questions regarding the size of the company (number of employees
criteria) in order to detect any differences in responses from each group of
respondents. The investigation was carried out anonymously in order to assure the
maximum objectivity of the outputs. Telephone interviews were conducted to support
the return of the survey. As a result, a final return rate of 28.5 % was achieved i.e.
114 businesses. Regarding the rather large extent of the questionnaire this number
can be considered as a relative success.
2.4 Method of determining sample research
For the purposes of the implementation of the empirical investigation a basic
set was defined as registered economic subjects in Czech Republic. According to the
Czech Statistical Office, in 2012 there were 2,727,654 registered economic subjects. 1
In view of the fact that the probability of the implementation of controlling
activities grows with the size of a company, the investigation concentrated only on
businesses with 50 and more employees. The number of employees in a company
was used as a second stage sorting criterion. Based on this criterion two groups of
respondents were defined: 50-250 employees as medium-sized companies; over 250
employees as large companies. The breakdown is based on the Criteria for inclusion
of a particular company into a size category according to European Commission
Regulation (EC) No 800/2008 2 .
1

Czech Statistical Office. Statistics of economic subjects acording to the number of employees. [april 23, 2013 from].
available at: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?cislotab=ORG9010UC&&kapitola_id=6&voa=tabulka

2

Appendix I, Commission Regulation (ES) no. 800/2008. Official Journal of the European Union [online], [maj 7, 2013
from].
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Data from the Czech Statistical Office shows that in 2012 10,972 companies
were registered with 50-250 employees (hereinafter referred to as medium size
companies) and 2,139 businesses with over 250 employees (hereinafter referred to as
large companies) 3 . The sample set consisted of 400 respondents.
The source of the contact information was freely available database products
(European Databank, ABC Czech economy, Kompass, Czechtrade database, etc.) and
the existing business contacts of the authors. The sampling techniques can be
described as quasi representative – so called set of opportunity.
2.5 Evaluation of research results
To evaluate the results of the investigation the method of graphic explanation
of statistical data was used and the data was presented in MS Excel spreadsheets and
graphs; an evaluation test was carried out on the independence of responses of firms
by size, and the statistical software Minitab was used.
In terms of the statistical processing of the information obtained by polling, the
data were evaluated using absolute and relative frequencies, averages, independence
tests whereby the p-value and significance level are compared, as well as the
Spearman correlation coefficient independence test. The procedure for testing the
independence of categorical characters begins with hypotheses. A hypothesis testing
is an important method of modern statistics. The statistical hypothesis test is a
process whereby, based on a random selection, a hypothesis is verified as being true
or not. The testing process mostly includes evaluation of the assumption about the
values of a parameter of a certain distribution. The tested statistical hypothesis is
usually called a null hypothesis H0. Each task of hypotheses testing is formulated so
that there are two hypotheses standing against each other: the null hypothesis H0 and
alternative hypothesis H1, which rejects the validity of the null hypothesis and is
accepted if the null hypothesis is rejected as incorrect. In the case of testing the
independence of categorical characters, the hypotheses can be formulated as follows:
H0: The characters are independent.
H1: The characters are dependent.
In the case of a two-dimensional set of qualitative data, the ingredients of
which are of ordinal type, it is possible to determine the degree of dependence of
these two characters using the Spearman correlation coefficient. This coefficient is
based on a sequence of elements arranged according to size with respect to both the
examined characteristics. English psychologist Charles Edward Spearman designed it
so that the procedure correlated by Pearson orders the measurements of both
variables. The significance of this step is that its coefficient captures monotonic
relationships (not only linear, but in general, increasing or decreasing). It is resistant
Availableat:http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:cs:PDF – in Czech;
Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:en:PDF – in English
3

Czech Statistica Office. Statistics of economic subjects according to the number of employees. [april 23, 2013 from].
available at: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?cislotab=ORG9010UC&&kapitola_id=6&voa=tabulka

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 4 (квітень)

9

to outliers. Using the Spearman correlation coefficient measures the strength of the
relationship of x and y if we can not assume linearity of the expected relationship or
normal distribution of the variables x and y.
The sample correlation coefficient rs for the selection under consideration can
be calculated using the formula (1):

The value Di represents the sequence value differences RX and RY relative to
the other values xi and yi of the sorted selection by size (Hendl, 2006, p 58). The
value of rs indicates the intensity of the dependence between the two observed
characters.
3 Results of the primary investigation of marketing controlling in medium
and large sized companies in the Czech Republic
The results of the primary survey are in accordance with pre-defined research
subject divided into three areas, namely the functions, organization and metrics
applied within marketing controlling in medium and large size businesses with
registered office in Czech Republic.
3.1 Results of the investigation of the primary functions of marketing
controlling
The first part of the questionnaire was devoted to checking the tasks of
marketing controlling to verify the basic research assumption RA1 - Marketing
controlling in a company performs functions ascribed to it by theory.
This part of the questionnaire consisted of closed questions on usual
controlling tasks which utilised the scale of six possible responses ranging from "1 an important everyday task of marketing controlling" to "6 - is not the role of
marketing controlling". The results of this investigation are presented in Table 2. The
rank of the tasks of marketing controlling is also evident from the overview bar graph
in Figure 2. From Table 2 it is clear that the most important task of marketing
controlling is the support of operational planning with an average of 2.2 points
awarded. Control activities follow with an average of 2.5 points, followed by the
information function with an average of 3.0 points and finally strategic planning with
the lowest average mark of 3.3 points. Respondents indicated that the daily activities
in support of operational planning that were important included sales analysis, cost
analysis, profitability analysis, and analysis of marketing communication activities.
Among the major activities of the control function in companies was the
implementation of preventive measures and the control of the annual plan comparing actual with planned status. The most important daily activity of the
information function is reporting. The presented results show – interestingly – what is
not part of the work of marketing controlling: the worst average marks were given to
business situation analysis, data processing and computing.
For greater clarity, the weight of each function was converted into percentage
terms (see Figure 2).
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Table 2
Summary of average marks awarded by Czech companies for marketing task priorities
Tasks within the marketing control
Analysis of sales

Average Score
1.5

Analysis of costs

1.7

Analysis of communication

1.7

Analysis of profitability of marketing activities

1.7

Distribution analysis

2.2

Product analysis

2.3

Price analysis

2.3

Analysis of effectivity of marketing activities

2.4

Creating a budget (planning value)

3.1

Drawing up annual plan

3.2

Analysis of market and its players

3.0

Long term plans

3.1

Strategy development

3.1

Portfolio analysis e.g. BCG, GE

3.2

Creating goals

3.3

Situation analysis e.g. SWOT, PEST
Reporting
Data collection for lower operational management

4.0
1.6
2.5

Data collection for top management

2.6

Conception of Marketing Information System

3.1

Marketing research

3.3

Computer and Information Science

4.6

Implementation of preventive measure

1.9

Check the annual plan and plan comparison of the differences x reality

2.2

Implementation of corrective measures

2.4

Analysis of deviations and their causes (plan x fact)

2.6

Comparison of variations over time (fact x previous period)

2.6

Control of budget and plan comparison of the differences x reality

2.6

Check strategic plans
Source: Authors

Rank

2.2

1.

Operational
plan
suppose

3.3

4.

Strategic
planning
suppose

3.0

3.

Information
function

2.5

2.

Control
function

3.1

Figure 2: Weighted ranking of marketing controlling tasks in %
Source: Authors
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Figure 3 gives a graphical representation of the evaluation results for each task on the
basis of the average mark awarded by respondents.

Figure 3. Individual ranking of marketing controlling tasks
Source: Authors

This means, that the evaluation of marketing controlling´s tasks depends on the
size of the company. This assertion is based on the fact that the p-value denominated
by the statistical software for these metrics is smaller than the significance level i.e.
0.05.
In the cases of product, situational and portfolio analyses, with confirmed
independence according to the responses of medium and large sized companies, the
average scores were better for large companies. This means that large companies
attach more importance to marketing controlling activities than medium sized firms.
The exception is marketing research which received an average score of 3.1 points in
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medium sized companies, i.e. within their marketing controlling activities they
attribute it some albeit less significant role.
Table 3
Results of independence testing using the p- value – tasks of marketing controlling according
to the size of the company
H0 – independence of sample of medium and large
companies
H1 – dependence of sample of medium and large
companies
Product analyses
Situation analyses, e.g. SWOT, PEST
Portfolio analyses (BCG, GE)
Marketing research
Source: Authors

p-value

significance
level α

comparison

evaluation

0,016
0,028
0,037
0,011

0,05
0,05
0,05
0,05

p-value < α
p-value < α
p-value < α
p-value < α

H1 is valid
H1 is valid
H1 is valid
H1 is valid

Large companies, on the contrary, do not consider the role of marketing
research to be a part of marketing controlling. This is probably related to the fact that
large undertakings endeavour to optimize their resources, whether financial or
personal, often through collaborations with specialised external companies. We can
therefore assume that marketing research is „outsourced" where large companies are
concerned.
In order to verify the differences in the responses of medium and large sized
companies, a control check was carried out on the priority order given to the
summary marketing controlling functions using the Spearman correlation coefficient.
Using statistical software the estimated value of rs = 0.796.
If this value is interpreted as a percentage, it can be argued that there is an 80%
accordance of answers of medium and large companies.
3.2 Results of the primary investigation of marketing controlling´s
organization
The second part of the questionnaire was devoted to the organizational
integration of marketing controlling in companies. The aim was to test the basic
hypothesis RA2: In medium and large sized companies there is a dedicated
department or person responsible for marketing controlling. This part of the
questionnaire consisted of closed questions focused on the way a company distributes
the powers of marketing controlling. The results are shown in Figures 4, 5 and 6. The
investigation revealed that the role of marketing controlling in companies is delegated
to the marketing department. Specialized marketing controlling department or a
person of a marketing "Controller“ only occurs in large companies (5% of
respondents). In 7% of medium sized companies the task of marketing controlling is
entrusted to the financial department, which is likely to be due to the focus on
financial and monetary indicators.
From the research it is also clear that marketing controlling is not, in the
companies that responded, associated with senior management, but rather with a
second hierarchical level of the organization. For most companies, marketing
controlling is answerable to marketing management, and there is no statistically
significant difference between the frequency of responses of medium and large sized
companies.
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Figure 4. Organizational integration of marketing controlling in graphical representation
Source: Authors

The second most common form of organizational inclusion of marketing
control appears to be its subordination to the central corporate control. Here, the
differences between the frequency of responses in medium and large sized companies
are noticeable. In 19% of large companies, marketing controlling falls under central
corporate controlling, for medium sized companies this is about 9% less. In contrast,
subordination of marketing controlling to financial management is not mentioned in
large companies, whereas in medium sized companies this organizational integration
occurs in 7% of cases.

Figure 5. Organizational integration of marketing controlling II in graphical representation
Source: Authors

A statistically significant difference between the responses of medium and
large sized companies is evident in the case of the character of the department
responsible for marketing controlling. This finding comes from the fact that the pvalue = 0.041 is smaller than the significance level of 0.05. In medium-sized
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companies the staff responsible for marketing controlling work in a predominantly
advisory capacity. In large companies the marketing controlling department also
partially delegates decision-making powers.

Figure 6. Organizational integration of marketing control III in graphical representation
Source: Authors

3.3 Results of the primary survey of metrics used in marketing controlling
The last part of the survey focused on identifying the extent and significance of
marketing metrics used in the practice in Czech companies. This part of the
questionnaire consisted of closed questions on commonly used metrics utilising the
scale with a range of six possible responses from "1 - it is a very important metric" to
"6 - it is meaningless, unused metric".
The results of this survey are shown in Figure 7 in graphical form using the
average values awarded, whereby all metrics are ranked according to their assigned
importance from the most important to the least important.
The three most important marketing metrics ranked by the companies were
particularly those relating to sales, followed by metrics relating to the introduction of
a new product on the market, followed by the level of profitability of individual
products. It can be argued that the top ten most watched metrics are mainly financial
indicators and that these therefore probably play a primary role in marketing
controlling too. Another relatively important group of marketing metrics are the
metrics that assess the effectiveness of marketing communications. The least
important marketing metrics with which Czech companies operate are (according to
the survey results) those related to the analysis of suppliers, quality analysis, design
and packaging. From the above it can be concluded that the evaluation of suppliers
within the organizational structure of a company is probably dealt with by other
departments (e.g. Procurement Department ), as well as the analysis of quality (e.g.
Quality Control Department), design (e.g. Technical Department) and packaging (e.g.
Logistics Department).
For testing the statistical dependence/independence of a set of medium and
large sized companies the p-value for selected marketing metrics was smaller than the
significance level of 0.05. This means that these metrics showed a significant
statistical difference between how they were assessed by medium and large sized
companies. An overview of these marketing metrics is presented in Table 4.
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Figure 7. The significance of marketing metrics based on averages
Source: Authors

All the marketing metrics where the dependence of the response of medium
and large sized companies was confirmed were always evaluated as more significant
by large companies. This means that large companies attach greater importance to
them in practice than smaller companies. This is likely due to the fact that large
companies generally have a more sophisticated system of marketing management and
marketing metrics evaluation to which they pay more attention than medium sized
companies. Large companies also have higher levels of funding to invest in brand
building, to support public relations, for advertising campaigns on television, radio
and print media.
They are also more open to new trends such as lead generation marketing or
viral marketing, mystery shopping, etc. This logically increases the need for
rigorously evaluating marketing-related indicators.
Part of this research was to further verify the extent to which (or how hard)
marketing controlling works with the system of marketing controlling indicators;
closed questions questionnaire form was used. Most of the surveyed companies
regard the evaluation of the content of selected marketing metrics and indicators as
key for marketing controlling (see Figure 8). The results from the questionnaire show
that 88 % of large companies and 71% of medium sized companies regarded the
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evaluation of marketing metrics as an everyday part of marketing controlling and the
main focus of their work.
Table 4
Test results using the value of the independence p-value - marketing metrics by company size
H0 – independence of sample of medium and large
companies

p-value

significance
level α

comparison

evaluation

0,026

0,05

p-value < α

H1 is valid

0,014

0,05

p-value < α

H1 is valid

0,038

0,05

p-value < α

H1 is valid

Portfolio of analyses (BCG, GE)

0,017

0,05

p-value < α

H1 is valid

ABC analysis

0,041

0,05

p-value < α

H1 is valid

Life cycle analysis

0,036

0,05

p-value < α

H1 is valid

Net current value, time of return on investment

0,027

0,05

p-value < α

H1 is valid

Net marketing contribution

0,034

0,05

p-value < α

H1 is valid

Price analysis oriented at customer – price by means of e.g.
points method, Dutch test of price sensitivity, direct evaluation

0,029

0,05

p-value < α

H1 is valid

Qualitative distribution analysis – merchandizing, presence
index, position index, presentation index, shopscore index,
mystery shopping

0,009

0,05

p-value < α

H1 is valid

Reach of advertising campaign – TV rating, TV share, number
of readers/listeners, number of printed copies, average number
of sold copies, price per thousand

0,014

0,05

p-value < α

H1 is valid

Public relations effectiveness – AVE, OTS, media analysis,
Precision, I to I tracker, customer / society knowledge of
company, product

0,039

0,05

p-value < α

H1 is valid

Lead generation marketing, viral marketing – number of new
qualified/unqualified lead, unique blog visitors, blog mail
frequency, peed of sharing and reply to message, conversion…

0,012

0,05

p-value < α

H1 is valid

Orientation on
communication

Orientation on
Orientation on
price, financial
distribution
metrics

Product oriented

Orientation to
market and its
subjects

H1 – dependence of sample of medium and large companies
Customer satisfaction - satisfied, dissatisfied customers, the
degree of satisfaction, complaints and claims of customers,
willingness to recommend
Brand analysis – index of brand development, brand
penetration, spontaneous/retained knowledge of brand,
perception of brand, loyalty to brand, significance/importance
of brand, ROI of brand
Analysis of quality, packaging, design and style – perceived
quality of product, quality of packaging and presentation,
customers´ complaints on packaging, damaged/undelivered
goods…

Source: Authors

More than 10 % of respondents said that this was important and frequently
used part of controlling. The graph in Figure 9 shows that 7% of medium sized
companies consider the evaluation of marketing indicators to be a part of marketing
controlling, however, they do not consider this activity as key or important within
marketing controlling.
To verify research assumption RA4: The evaluation of marketing indicators is
focused mainly on financial indicators, market share and customer-oriented metrics,
market share and customer-oriented metrics were used to evaluate the significance of
selected indicators for the groups whose importance we want to verify. From a
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comprehensive overview of marketing metrics the typical financial metrics include
those that focus on marketability, whether in physical or value terms (i.e. through
sales):

Figure 8. The significance rating of marketing metrics
Source: Authors


analysis of sales - size, development over time, profitability ROS average score of 1.3.

marketability of new products - average mark of 1.46.

sales to customers, segments, ABC analysis according to the share of
sales - average score of 1.6.

sales distribution channels/regions/com. representatives - average score
of 1.63.

sales of products, product lines, selected products, development over
time - average score of 1.68.
Other metrics that can be classified as financial metrics include measures of
profitability:

the profitability of individual products - an average score of 1.54.

return on distribution channels - average score 1.61.

the profitability of customers and segments - average score of 1.67.

return on Marketing Communications - average score of 1.82.
If we follow on from the fact that profitability is the ability to generate income
(profit) on the basis of invested funds, there is also interest in the rated significance of
indicators relating to profits and marketing expenses.

Profit - gross, net profit margins - average score of 1.67.

Analysis of marketing costs - average score of 1.84.
The average marks of all the above mentioned marketing metrics are lower
than the value of 2, so it can be stated that financial indicators clearly play a very
important role in marketing controlling. For verification purposes, the significance of
market share as a typical marketing metric was evaluated in terms of a defined group
of relative indicators (market share, relative market share, forecast market share,
market penetration, market share development index). This group of metrics was
evaluated by the Czech companies with an average score of 2.58. Given the range
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used (1-6), market share can be considered to be one of the important metrics, as
evidenced by the fact that in a review of all the tested metrics, ranked by importance
(see Figure 8), market share ended approximately in the middle of the scale.
However, the difference in comparison with the higher evaluation of the significance
of financial metrics is marked. To verify the last part of research assumption RA4 the
questionnaire included formulated customer metrics focused on customer satisfaction,
loyalty and shopping behaviour:
1.
Customer satisfaction - satisfied, dissatisfied customers, the degree of
satisfaction, complaints and claims of customers, willingness to recommend - average
score of 2.54.
2.
Customer loyalty - new customers, lost customers, returning customers,
the degree of fidelity, the average delay between shops, CLV - Customer Lifetime
Value - average score of 3.07.
3.
Shopping habits of customers - the frequency of purchases, average
order value - average score 2.22.
Certain metrics which are closely associated with customers, such as customer
profitability and sales to customers including the ABC analysis, were deliberately set
aside because they fall more under financial metrics. If the scores for the customer
metrics were averaged out the result would be 2.61 points. This ranks these metrics in
third place among the tested metrics in terms of the research assumption RA4. This
means that even under marketing controlling the emphasis is more on financial
indicators such as sales, profitability, earnings and expenses incurred.
In order to verify research assumption RA5: Approximately one-third of
companies do not have developed procedures for periodic inspection, search and
decommissioning of weak products, from a scale of defined marketing metrics (see
Figure 8) the following were selected:

Analysis of the new product - average score of 1.46.

Return on products - average score of 1.54.

Sales of products, product lines, selected variants - average score of 1.68.

ABC Analysis - an average score of 2.61.

Brand analysis - average score of 2.75.

Portfolio analysis - an average score of 3.25.

Life cycle analysis - average score of 3.38.

Analysis of the quality, packaging and design - average score of 4.32.
As is clear from the average scores, new products analysis plays the primary
role in metrics-oriented product analysis, followed by the financial indicators of
profitability and marketability of the product. Analysis of a new product and the
return on the product are among the three most important marketing metrics.
Conclusion
When comparing the results of the investigation with the assumptions of the
sub-hypotheses about the controlling function in reality in Czech companies, the
following conclusions can be drawn:
Verifying the research assumptions focused on the conception,
organization and marketing control functions
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RA1A: Marketing controlling is part of the process of operational planning.
The assumption was fulfilled in all respects. At the same time this is considered
the most important role in the process of operational planning.
RA1B: Marketing controlling is part of the strategic planning process.
This research assumption was not consistently met. Marketing controlling was
rarely involved as part of the strategic planning process.
RA1C: Marketing controlling continuously reviews decisions.
The research assumption was met, being the second most important role of
marketing controlling.
With regards to confirming the sub-assumptions it is clear that the overall basic
research confirmed assumption RA1 according to which marketing controlling in
practice fulfils the functions which were deductively derived from the theory of
controlling. Partially on the side stands support for strategic planning. On the
contrary, the most important function of marketing controlling is the operational
planning support.
Verifying research assumptions aimed at marketing controlling
organization
The basic assumption of the research in the field of organizational marketing
controlling:
RA2: In medium and large sized companies, there is a dedicated department or
person responsible for marketing controlling.
In accordance with the results of the preliminary secondary research this
assumption was also further specified by two sub-assumptions:
RA2A - marketing controlling reports directly to a member of senior
management.
RA2B - the department responsible for marketing controlling has an
interdisciplinary character
The results in the text above show that the basic research assumption RA2 for
the existence of departments or persons responsible for marketing controlling was
rather undermined by the absence of special departments within companies. In most
cases, marketing controlling falls under the competence of the marketing department.
For the sub-assumptions the following can be stated:
RA2A assumption was met in all respects, with delegation to marketing
management prevailing. RA2B assumption was confirmed in the case of medium
sized companies. For large companies, the research assumption is confirmed only in
part because marketing controlling plays advisory function and decision making
powers are also delegated to it.
The research therefore concludes that only in exceptional circumstances do
Czech businesses have a special department or person specifically responsible for
marketing controlling. The prevailing delegation to marketing management and the
character of the department responsible for marketing controlling is a matter of
company size.
Verifying research assumptions focused on significant marketing metrics
For the purposes of the investigation focused on the significance of the use of
marketing metrics, three research assumptions were defined:
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RA3: An important part of marketing controlling is especially the evaluation of
selected marketing indicators.
RA4: The evaluation of marketing indicators is focused mainly on financial
indicators, market share and customer-oriented metrics.
RA5: Approximately one-third of companies do not have developed
procedures for periodic inspection, search and decommissioning of weak products.
Given the fact that most businesses surveyed considered the evaluation of
marketing indicators and metrics as a key part of everyday marketing controlling, we
can confidently say that assumption RA3 was met.
Research assumption RA4 was fully confirmed for the part related to the
emphasis on the area of financial indicators. The evaluation of financial indicators is
considered a priority, along with other return and marketability oriented financial
indicators both in physical or value terms. Likewise, part of the research assumption
concerning the significance of customer-oriented metrics was confirmed. The
research assumption that market share as a significant marketing indicator can be
regarded as partially confirmed because of more significantly evaluated indicators of
marketing communication effectiveness which are more important for Czech
companies.
In connection with confirming/refuting of the research assumption RA5 it can
be concluded that Czech companies have developed procedures to control, search and
decommission products, because according to the survey results they actively work
with selected metrics that relate to products. In addition, the primary role of new
product analysis is the assessment of profitability and marketability. The least
important metrics related to products are those that are the subject of analysis of
quality, packaging and design. These metrics in medium and large sized Czech
companies are not the subject of evaluation by the department responsible for
marketing controlling. The research assumption RA5 was therefore refuted.
As a final conclusion it can be stated that most of the marketing metrics that
were identified during the output of the secondary investigation are considered as
significant by the companies. The exception is the analysis of suppliers and analysis
of quality, design and style. This does not necessarily mean that these metrics are not
important for other corporate controlling subsystems.
The conducted research has also shown that medium and large sized Czech
companies intensively plan the gradual achievement of their objectives, which are
quantified in the planning process, and also continuously check up on progress. The
greatest degree of planning and control takes place in connection with those activities
with an operative nature.
Among the major results of the research is the conclusion that marketing
controlling in medium and large sized Czech companies is a key function in
operational management. Independently, there is also support for strategic planning.
On the contrary, the most important function of marketing controlling is to support
operational planning. In most companies there is no separate department for
marketing controlling. This does not mean that marketing controlling is of no
significance rather that its functions are generally the responsibility of the marketing
department. As part of marketing controlling Czech companies use a wide range of
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marketing metrics, but their importance differs according to company size. It was
found that the most important marketing metrics control one of the indicators used in
the analysis of new product areas, the assessment of profitability and marketability.
All marketing metrics, which confirmed dependence of the response of medium and
large sized companies were always evaluated significantly for large companies. This
is likely due to the fact that large companies generally have a more sophisticated
system of marketing management and marketing metrics evaluation to which they
pay more attention than medium sized companies. Large firms also have higher levels
of funding to invest in brand building, to support public relations, for advertising
campaigns on television, radio and print media. They are also more open to new
trends. This logically increases the need for rigorously evaluating marketing-related
indicators.
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1. Introduction
Modern retailers have a variety of tools enabling them to carry out analyses in
the specific trends of the retail assortment. It is extremely important to duly assess the
situation in the retail premises. Managers are faced with making complicated
decisions related to strategy development, selection and formation of retail
assortment, pricing, movement and presentation of the goods in the store. Retail
assortment structuring is especially important among this set of decisions.
This paper aims to differentiate and specify the types of decisions the
implementation of which as specific activities aids the studying and structuring of
retail assortment, as well as its rational organization and development.
Effective retail assortment management is one of the prerequisites for
successful business under the current market conditions. This type of management
should be carried out using modern economic tools as sources of competitive
advantages.
One of the key tasks of a retailer is to respond effectively to the requirements
of the consumers. Here, the activities of research, formation, structuring,
optimization, organization and development of the assortment are particularly
important. These activities are subject to the strategy of the company and are based
on the demand and needs. On its part, responding effectively to consumers implies
the use of new approaches toward the overall assortment management. Such an
approach, for example, is assortment structuring by commodity categories, as well as
the related decisions to create, manage and evaluate the effectiveness of their
assortment matrix, also called commodity portfolio.
The main goal of this paper is to examine and interpret some basic theoretical
and methodological formulations about retail assortment structuring and the need to
implement it in order to fully satisfy consumer demand and to reach the desired retail
assortment development.
The goal of the study outlined in this way sets forth the following body of the
paper.
The buying process is not limited to composing the assortment and controlling
the stocks. All business processes in stock management are carried out: from
developing the store concept to planning sales promotion events in the store.
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Moreover, every step – from assortment selection to the sale of goods – is
controlled within the particular commodity category. Thus, assortment management
by commodity categories is carried out, based on a wide range of strategic and
tactical tasks.
2. Theoretical framework of a company’s assortment management and
structuring.
In broad terms, retail assortment management aims to best satisfy the
consumers’ demands, respectively, to increase the share of sales made by the
company. The part of the assortment that satisfies the formation of the demand by
certain factors, such as volume, structure and price, for example, passes into the
sphere of consumption and is characterized, on the one hand, by the absolute amount
of expenditure of the population to purchase goods, and on the other hand – by the
cash receipts from the sales of goods, i.e. the sales volume.
The sales volume appears to be one of the most significant indicators of the
company’s performance, as the revenues from sales and the profit depend on it
ultimately. At the same time, the sales volume characterizes the realized demand and
is, therefore, a result and a main criterion of the assortment management
effectiveness.
According to the goal set in this paper, the clarification of the nature and
importance of assortment management by commodity categories require that
adequate theoretical arguments and, if possible, empirical results should be presented,
which are essential for the issues discussed.
Essentially, assortment management implies a complex study of: the market,
organizing sales, servicing, advertising, and coordinating the design, scientific and
technical activities. (fig. 1)
Market

Servicing

Advertising

Organizing sales

Coordinating the design

Assortment management

Fig. 1. Elements of assortment management

Such a study helps the formation by the company of a particular assortment
concept to which it can direct its activities. In the specialized literature the existing
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methodological views and models of assortment management by commodity
categories developed and evolved after 1960. During this period, the theoretical and
practical foundations were placed in the studies related to the optimization of shelf
space allocation in the stores. In 1961 a group of researchers led by W. Tucker,
developed and proposed a model for the allocation of goods based on the dependence
on the elasticity of supply and demand, on the one hand and, on the other hand – on
the quantity of goods placed on shelves in the store [5].
The renowned authors M. Brown and J. Lee argue that the effective use of
available shelf space and the efficient selection of retail assortments lead to an
increase in retail productivity [5]. This is a successful determinateness of conditions,
factors and relations between them within the retail system. Substantiating the need
for such an approach can leads to the following: on the one hand, the level of labour
productivity of retail workers is determined by factors, including the sales volume
and structure, as well as the breadth of the assortment and on the other hand, the
increase in productivity and, hence retail effectiveness, must be one of the leading
goals of management.
In 1973 R. Curhan determined the allocation of shelf space and offered
valuable maxims of a conceptual model and experimental studies of the relationship
between space, allocation for a certain product and unit sales [7]. A similar approach
was adopted by the theoreticians E. Anderson and N. Amato and was implemented
through their mathematical model for simultaneously determining the optimal brand
collection and display area allocation [3].
The arguments of N. Borin, P. Farris and J. Fieeland stand out among the
many scientific formulations. These authors carried out fundamentally important
studies. They developed one of the first assortment management models by
commodity categories, which integrates the shelf space allocation and the solutions
for the stocks [4]. This model determines on the one hand, the retail assortment as a
set of commodity categories, and on the other – the shelf space allocation. The cited
theoreticians seek and justify the economic effects of consolidating and coordinating
the managerial decisions on assortment, shelf space and the level of stocks.
In 2001, G. Cachon offered a model for the shelf space allocation that
maximizes the profit of the retail premises at the expense only of duration, i.e. the
shelf life of the stocks [6].
In the following years the research in assortment management by commodity
categories was enriched and developed. In their theoretical and methodological
formulations a group of researchers led by V. Kondalintsev defined it as a process of
assortment management in which every commodity category is regarded as a separate
business unit [1]. The theoreticians stick to the understanding that this type of
management is the centre of responsibilities for the effectiveness of the retailing
process and requires competencies in marketing, logistics and finance.
The complex and important nature of assortment management by commodity
categories was analyzed and evaluated by the Russian scholar V. Snegireva. In her
work in this trend the author claims that “... assortment management by commodity
categories – this is an independent type of professionally carried out activities aimed
at developing the assortment in accordance with the demand volume and structure at
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the fullest and most effective use of the financial, material, information and labour
resources” [2].
This type of management implies assortment sub-division by commodity
categories taking into account consumers’ requirements, the responsibilities for the
cycle of category movement, as well as treating each commodity category as a minienterprise within the framework of the company with its own budget, pricing,
purchasing policy, etc.
A significant part of the retail assortment management is its structuring. The
main task of structuring is to establish a certain order in the retail assortment,
allowing an adequate subsequent control. Retail assortment structuring should be
based, and stem from the general concept of a company development and its position
in the market. Therefore, a need arises to create both a commodity classifier and an
assortment matrix.
3. Methodological aspects of retail assortment structuring
Assortment structuring by commodity categories as a kind of management is
becoming an independent field implying the presence of certain research approaches
and methods. Such an approach is the use of the categories as basic units for
managing goods. Basically, a category is defined as a set of goods that a consumer
perceives as similar to each other, or goods for joint use. A category can combine
goods belonging to different commodity groups, subgroups or types. For example, a
separate commodity group may include cheese (from the group of dairy products),
wine (from the group of alcoholic products) and chocolates (from the group of
sweets).
Practically, assortment management by commodity categories is limited to:
- dividing the assortment by commodity categories not according to the
traditionally defined commodity groups and types of goods, but respecting
consumers' perceptions and requirements;
- controlling the entire cycle of category movement – from purchase to sale;
- considering each commodity category as a mini-enterprise within the
company with its own budget, pricing, procurement policy, etc.
- implementing a unified approach to the assortment of the store as to a total set
of all categories – the way the store is perceived by consumers.
In bringing the goods into categories the goal is to ensure the maximum
possible beneficial effect for the management system. In contrast, traditional bringing
of goods into groups on the grounds of their origin of production or consumer use
does not always help increase the effectiveness of management.
Identification, grouping and classification are the fundamental methods in
forming the commodity categories. Identification is a method of identifying and
establishing matches of one object with another. Identification in assortment
management by commodity categories is aimed at establishing relations and
interdependencies between the various elements of the retail assortment.
Grouping is a method of uniting the objects by common characteristics. This
method is used in dividing the different commodity groups. The grouping precedes
the division of the whole into separate parts which have common characteristics, as
well as their consequent grouping.
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Classification is defined as dividing the set of objects into subsets according to
similarities or differences in compliance with the conventional methods.
Classification is widely used in the practical activities of companies as the large
number of objects – the goods, their properties and characteristics – require dividing
the set into subsets by certain characteristics. Here, the so-called commodity classifier
is used for the proper assortment creation and structuring. Basically, this classifier is
a resource allowing the necessary analysis of the assortment and taking decisions for
its update and development.
The commodity classifier implies division of all goods at the following levels:
classes, commodity groups and commodity categories. Besides, the goods at each
level are united either in a class, or a category or a position according to common
characteristics or properties. Therefore, the three main levels of division according to
the commodity classifier are:
- First level – commodity class: the larger the store format, the higher division
levels are used. In a number of cases, the first (higher) level of the classifier could be
the commodity class, such as “food” and “non-food”, or “clothing” and “footwear”,
which in the minds of consumers are united according to a common functional
purpose. On the other hand, in small format stores or stores selling similar goods (e.g.
clothing store, at that for certain users, e.g. for teens), the division of classes is not
necessary.
- Second level – commodity group: this is a set of goods grouped according to
specific characteristics – types of goods, methods of production, etc. For example,
“dairies”, “bakeries”, “women’s wear”, “men’s shoes ", “furniture”, “lighting
equipment”, “home accessories”. As a rule in the store at that level there is often a
higher level below which is the commodity category.
- Third level - commodity category: it is a set of goods which customers
perceive as similar to each other, or goods grouped for joint use.
For the creation of the commodity classifier it is important that all levels are
subject to further division: the commodity class is divided into commodity groups,
and the commodity groups – into commodity categories. It is unacceptable to leave
any level, without detailization. For example, it is incorrect if the group “women's
wear” is detailed to a level “commodity category” and the group “kids’ wear” is
divided only into commodity positions, bypassing the level of “commodity
categories”.
Ultimately each commodity category is established as a kind of business centre
with its own goals and objectives that correlate with the goals and objectives of the
company as a whole, identifying the customers with their required assortment.
The key idea of assortment management by commodity categories is explained
in this way – dividing each commodity category into a particular assortment group
(e.g. “elite wines” in the commodity group ”alcoholic beverages”), which allows the
taking into account of a maximum number of factors affecting the selling of goods
and enables better performance. Besides, the commodity categories should have
adequate resources and an organizational structure – differentiation of managers
called category managers responsible for the operation of a particular category, as a
mini-enterprise, as well as for specialists in different subcategories depending on the
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complexity of the structure of the category. Examining the functions and tasks
assigned to the category managers leads to the conclusion that a category manager is
responsible for all activities related to the management of a particular commodity
category. A category manager combines the functions of a buyer and a retailer, as
well as of a logistics specialist. Such a specialist is responsible for the entire set of
activities in the transformation and movement of goods from certain clearly formed
assortment groups. Category managers establish business relationships with
suppliers, look for ways to optimize the costs of procurement and logistics, organize
and adjust the auxiliary activities in this area. This implies evaluating them according
to the same characteristics applicable to the commodity category itself: sales volume,
profits, market share, etc.
In terms of methodology, the next step for the successful management of
commodity categories is the decision to create, manage and evaluate the effectiveness
of the assortment matrix, which is also called commodity portfolio.
The creation of such a matrix is essential to the process of determining the
principles of commodity segmentation and identifying the maximum quantity of
items in a retail store. It should be clarified that the creation of the assortment matrix
must be preceded by serious preparatory work within the company and then there
should be a sequence of stages, such as: setting a strategy for developing and
positioning of the retail premises; choosing the store format among several possible
formats; creating a detailed description of the development plan for the premises
taking into account the shelf space of the store and the possibilities for changing it;
establishing the terms and conditions for evaluating and changing the assortment
matrix.
When creating the matrix the consumer demand should be taken into account,
the main consumer should be identified according to age, income levels, education,
preferences, purchases made in the store, expected services, etc. Commodity
categories, groups and classes of goods are differentiated on the basis of consumer
demand. A commodity classifier is developed, which differentiates these three levels.
The assortment balancing according to the amount of commodity categories, as well
as the correlation between the commodity positions are analyzed as the next step.
After the final decision regarding the commodity categories and positions
which can be included in the assortment in the store there follows the shaping of the
matrix. Consequently, an own assortment matrix is obtained containing information
about the goods and suppliers.
4. Conclusions and recommendations
The attempt made to examine and interpret the nature of assortment
management and structuring by commodity categories gives grounds to draw the
following major conclusions:
 The adduced theoretical arguments lead to the need for applying an
integrated approach to the component areas of the assortment management and
structuring by commodity categories.
 In modern interpretations assortment management by commodity categories
is built on the optimization of all operations relating to commodity categories
considered as a component level of the commodity classifier.
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 In methodological terms, it is essential to decide to create an own assortment
matrix and to manage and evaluate it in order to successfully structure and
consequently develop the commodity categories.
In the context of the problems discussed we can summarize that this scientific
trend looking for new approaches, methods, dependences and tools for consolidation
and expansion appears necessary in the course of enriching the knowledge in the field
of assortment management and structuring by commodity categories.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОСТКРИЗОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОСТКРИЗИСНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE TRANSFORMATION
OF POST-CRISIS DEBT POLICY
У статті досліджуються питання міжнародного досвіду посткризової
трансформації боргової політики. Стрімке зростання обсягів державного боргу та
нарощення кризових явищ в економіці України негативно відбивається на стані
державних фінансів. Дослідження накопиченого зарубіжного досвіду ефективного
управління державним боргом в розвинених країнах допоможе знайти ефективні
шляхи подолання боргової кризи в Україні. Істотне наукове та практичне значення має
аналіз посткризового регулювання боргової кризи в країнах Європи. З урахуванням
зарубіжного досвіду та специфіки соціально-економічного розвитку нашої країни
можна визначити напрями підвищення ефективності управління державним боргом в
Україні.
Ключові слова: державні фінанси; бюджет; бюджетний дефіцит; державний борг;
боргова політика.
В статье исследуются вопросы международного опыта посткризисной
трансформации долговой политики. Стремительный рост объемов государственного
долга и наращивание кризисных явлений в экономике Украины негативно отражается
на состоянии государственных финансов. Исследование накопленного зарубежного
опыта эффективного управления государственным долгом в развитых странах
поможет найти эффективные пути преодоления долгового кризиса в Украине.
Существенное научное и практическое значение имеет анализ посткризисного
регулирования долгового кризиса в странах Европы. С учетом зарубежного опыта и
специфики социально-экономического развития нашей страны можно определить
направления повышения эффективности управления государственным долгом в
Украине.
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The article examines the question of the international experience of transformation of
post-crisis debt policy. The rapid growth of public debt and escalating crisis in the Ukrainian
economy has a negative impact on public finances. Research accumulated international
experience of effective management of public debt in the developed world will find effective
ways to overcome the debt crisis in Ukraine. Significant scientific and practical importance is
the analysis of the post-crisis regulation of the debt crisis in Europe. Taking into account
international experience and the specific social and economic development of our country can
determine the direction of enhancing the efficiency of public debt management in Ukraine.
Key words: public finance; budget; the budget deficit; public debt; debt policy.

Постановка проблеми. Наростання кризових явищ у світовій економіці в
останні роки негативно відбилося на стані державних фінансів багатьох країн.
Реалізація великомасштабних антикризових заходів, програм стимулювання
економіки, порятунку фінансових інститутів та інше викликали різке
збільшення дефіцитів державних бюджетів та обсягів державного боргу в США
і європейських країнах. Загострилася проблема державного боргу в різних її
проявах (загроза дефолту Греції, збільшення стелі державного боргу США
тощо) залишаються одним з ключових чинників хронічної нестабільності
фінансових ринків та макроекономічної ситуації протягом останніх років.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Крім проблем оперативного
характеру, в період після світової кризи 2008-2009 років різко загострилися
фундаментальні питання, пов'язані з перспективами державного боргу
розвинених країн. В останні роки в провідних економіках світу – США, Японії,
країнах ЄС – співвідношення боргу до ВВП істотно перевищило нормальні
значення і наблизилося в рекордам XX століття, зазначеним у ході Другої
світової війни. Вихід відносних параметрів державного боргу розвинених країн
за межі раціональних значень є вкрай небезпечною тенденцією, оскільки саме
боргові зобов'язання країн «першого світу» і їх валюти є в даний час базою всім
глобальної фінансової системи і світової економіки в цілому. Нарощування ж
боргу даних держав до нинішніх значень викликає серйозні побоювання щодо
можливості їх обслуговування і погашення вже в середньостроковій
перспективі, особливо враховуючи той факт, що тенденції зростання
заборгованості постійно посилюються.
У другій половині 2009 серед інвесторів почало поширюватися
занепокоєння можливістю кризи державних запозичень низки європейських
країн, що значно зросло на початку 2010 року [8]. Зазначені кризові явища
поширилися серед таких країн єврозони як Греція, Ірландія, Італія, Іспанія та
Португалія, та перекинулася на інші країни ЄС, що знаходяться поза зоною
обігу євро. Ісландія, що пережила дуже глибоку кризу в 2008, під час якої
зазнала колапсу вся банківська система країни, цього разу більш помірно
відчула кризу, частково завдяки рішенню не виплачувати борги іноземним
банкам. Це непросте рішення було прийнято під час національного
референдуму. В країнах, що входять до ЄС, особливо у тих із них, що за
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прикладом України проводили масивні вливання у банківську систему задля її
порятунку, боргове навантаження на державні фінанси зростало швидкими
темпами. Саме погіршення спроможності державних фінансів вчасно
виплачувати відсотки та тіло кредитів без подальших зростаючих запозичень
призвело до зростання розриву у дохідності за облігаціями та вартості
страхування ризику банкрутства через дофолтні контракти своп поміж вище
названими країнами та іншими членами ЄС, в першу чергу – у порівнянні із
Німеччиною [5].
Основний сплеск заборгованості європейських країн припав на останні
кілька років починаючи з 2008 року приріст обсягів державного боргу
відбувався темпами, в кілька разів випереджаючими середньорічні показники
попереднього десятиліття. Дане зростання заборгованості зумовлений
широкомасштабними діями урядів по усуненню наслідків світової економічної
кризи 2007-2009 років, коли для підтримки фінансового сектора виділялися
значні кошти, в тому числі з державних ресурсів, для поповнення яких країнам
ЄС доводилося нарощувати запозичення. В результаті більшість країн ЄС до
2010 року істотно перевищили встановлені Пактом про стабільність та
економічне зростанні (Stability and Growth pact (SOP)) нормативи державного
боргу в 60% до ВВП.
Результати дослідження. Економічна і фінансова криза посилила тиск на
державні фінанси країн-членів ЄС. На момент прийняття зазначеного акту
щодо 23 з 27 держав-членів застосовувалась «процедура надмірного дефіциту»
(EDP), механізм, створений в договорах ЄС, що зобов’язує країни, щоб тримати
їх бюджетний дефіцит нижче 3% ВВП і державний борг нижче (або швидкого
зниження до) 60% від ВВП. Держави-члени, щодо яких на даний час
застосовується процедура надмірного дефіциту, повинні виконувати
рекомендації в терміни визначені рішенням Ради ЄС, для того щоб зменшити
надмірний дефіцит. Європейський парламент і Рада ухвалила пакет із шести
нових законодавчих актів [2].
Оскільки рівень державного боргу протягом останніх років, здебільшого,
постійно перевищував граничну межу визначену в Пакті стабільності і
зростання, зміни передбачають розширення та конкретизацію інструментів та
заходів, які необхідно вживати при порушенні граничної межі державного
боргу визначеної в цьому договорі. Зокрема, новими правилами були
встановлені кількісні показники, яких необхідно досягти при перевищені
граничної межі рівня державного боргу. При перевищенні даним показником
співвідношення 60% ВВП та недотриманні вимоги щодо зниження відповідного
перевищення на 5% щорічно (в середньому за 3 роки) до країни можуть
вживатися заходи передбачені «процедурою надмірного дефіциту». При
прийнятті рішення щодо порушення зазначеної процедури враховуються також
всі інші супутні фактори, а також фактор циклічності економіки.
Враховуючи, що більшість країн-членів вже підпадають під процедуру
надмірного дефіциту, а отже, повинні вживати узгоджені заходи фінансової
консолідації для забезпечення різних змін бюджетної політики передбачений
перехідний період. Протягом трьох років кожна з держав-членів, які підпадають
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під процедуру надмірного дефіциту зобов’язується відкоригувати рівень
дефіциту бюджету з метою виконання правил щодо обмеження боргу. Це не
означає, що правило спрямоване на обмеження боргу не поширюється на весь
перехідний період, внесені зміни передбачають, що держави-члени повинні
вжити дієвих заходів протягом перехідного періоду щоб мати змогу
дотримуватись передбачених правил в майбутньому. За умов відсутності дієвих
заходів в напрямку виконання правил боргового обмеження протягом
перехідного періоду відкривається процедура надмірного дефіциту [2].
Якщо у 2007 році цей норматив не виконали тільки вісім країн (Греція,
Італія, Бельгія, Угорщина, Франція, Португалія, Німеччина, Мальта), то у 2010
році таких країн було вже 15 (до перелічених країн додалися Ірландія, Кіпр,
Нідерланди, Австрія, Великобританія, Іспанія та Ісландія). До цього різко
зросло співвідношення боргу до ВВП у великих та найбільш стабільних
європейських країнах – Німеччині,Франції та Великобританії. До кризи ці
країни вкладалися у встановлену норму на рівні 60 % до ВВП. У Франції в 2007
році це співвідношення складало 64,2 %, а у 2010 році воно зросло до 82,3 %, у
Німеччині відповідні показники складали 65,2 та 83,2 %, у Великобританії –
44,4 та 79,9 % [4].
Таблиця 1
Динаміка співвідношення державного боргу до ВВП в країнах ЄС, %
Бельгія
Болгарія
Чехія
Данія
Німеччина
Естонія
Ірландія
Греція
Іспанія
Франція
Хорватія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Угорщина
Мальта
Нідерланди
Австрія
Польща
Португалія
Румунія
Словенія
Словакія
Фінляндія
Швеція
Великобританія
Джерело: [3]

2005
94,7
27,1
28
37,4
67,1
4,5
26,2
100,0
42,3
67,2
40,7
101,9
63,4
11,7
17,6
6,3
60,8
70,1
49,4
68,3
46,7
67,4
15,7
26,3
33,8
40
48,2
41,6

2006
90,7
21,3
27,9
31,5
66,5
4,4
23,8
106,1
38,9
64,4
38,3
102,5
59,3
9,9
17,2
7
65
64,6
44,9
67
47,1
69,2
12,3
26
30,7
38,2
43,1
42,5

2007
86,8
16,6
27,8
27,3
63,7
3,7
24
107,4
35,5
64,4
37,1
99,7
54,1
8,4
15,9
7,2
65,9
62,4
42,7
64,8
44,2
68,4
12,7
22,7
29,8
34
38,2
43,6

2008
92,2
13,3
28,7
33,4
65,1
4,5
42,6
113,0
39,4
68,1
38,9
102,3
45,3
18,6
14,6
14,4
71,9
62,7
54,8
68,5
46,6
71,7
13,2
21,6
28,2
32,7
36,8
51,8

2009
99,2
14,2
34,1
40,4
72,6
7
62,3
129,3
52,7
79
48
112,5
54,1
36,4
29
15,5
78,2
67,8
56,5
79,7
49,8
83,6
23,2
34,5
36
41,7
40,3
65,8

2010
99,5
15,9
38,2
42,9
80,5
6,5
87,4
144,9
60,1
81,7
57
115,3
56,5
46,8
36,2
19,6
80,9
67,6
59
82,4
53,6
96,2
29,9
38,2
40,9
47,1
36,8
76,4
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2011
102
15,7
39,9
46,4
77,9
6
111,2
171,3
69,2
85,2
63,7
116,4
66
42,7
37,2
19,1
81
69,7
61,3
82,1
54,8
111,1
34,2
46,5
43,4
48,5
36,2
81,8

2012
103,9
18
44,6
45,6
79,3
9,7
121,7
156,9
84,4
89,4
69,2
123,1
79,5
40,9
39,8
21,9
78,5
67,4
66,5
81,5
54,4
125,8
37,3
53,7
52,1
52,9
36,6
85,8

2013
104,4
18,3
45
45
77,1
10,1
123,2
175
92,1
92,4
80,6
128,5
102,2
38,2
38,8
24
77,3
69,2
68,6
80,9
55,7
129,7
38
70,3
54,6
55,8
38,7
87,3

2014
106,6
27,6
42,6
45,2
74,7
10,6
109,7
177,1
97,7
95,1
85
132,1
107,5
40
40,8
23,6
76,9
68
68,8
84,5
50,1
130,2
39,8
80,9
53,6
59,3
43,9
89,4

34

За підсумками 2014 року серед членів ЄС в нормативи Пакту стабільності
укладалися тільки 10 країн (див.табл.1).
Не вклалися у граничні показники і такі розвинені країни як
Великобританія, Франція, Німеччина.
В ЄС співвідношення державного боргу до ВВП збільшилася з 85,5% в
кінці 2013 року до 86,8% на кінець 2014 року, і в EA-19 від 90,9% до 91,9%.
Наприкінці 2014 року, найнижчі показники державного боргу до ВВП були
зареєстровані в Естонії (10,6%), Люксембурзі (23,6%) і Болгарія (27,6%) [3].
У 2014 році державний борг до ВВП збільшився у 20 держав-членів ЄС у
порівнянні з 2013, в той час як цей показник зменшився на вісім держав-членів:
Ірландія (-13,5 процентних пунктів ВВП), Польщі (-5,6 процентних пункту
ВВП), Чехія, Німеччина, Мальта, Словаччина, Угорщина і Люксембург.
Найбільше зростання коефіцієнтів заборгованості з 2013 по 2014 спостерігалося
в Словенії (10,6 відсотка) і Болгарія (9,3 процентних пункту) [9].
Якщо аналізувати дані більш детально формування державного боргу в
країнах ЄС починаючи з дев’яностих років, то можна зробити кілька
додаткових висновків щодо проблеми державного боргу європейських країн в
останні десятиліття. По-перше, за параметром співвідношення боргу до ВВП ні
ЄС в цілому, ні Єврозона спочатку не вкладалися в необхідні 60 % - в 1999 році
цей показник становив 65,7 і 71,7% відповідно. По-друге, багато європейських
країн мали величезні обсяги державного боргу ще в 90-і роки (Бельгія, Італія,
Греція, Ірландія) [3].
Інші висновки можна зробити, розглядаючи динаміку державного боргу
таких, країн, як Данія, Ірландія, Іспанія, Нідерланди та Швеція, приставляють
різні регіони Європи та різні економічні моделі. У всіх цих країнах в період з
1995 по передкризовий 2007 рік відбувалося дуже істотне зниження боргового
тягаря, який в деяких випадках зменшувався в два-три рази [3]. Ці тенденції
свідчать про те, що навіть у період фінансової глобалізації, що забезпечила,
серед іншого, і легкий доступ до дешевого фондування для країн з високими
кредитними рейтингами, є можливості знижувати, а не нарощувати борги. Це
успішно демонстрували країни як з півночі, так і з півдня Європи безвідносно
особливостей їх економічних систем. Отже, різке збільшення боргового
навантаження в більшій частині європейських країн і в світі в цілому
продиктовано в першу чергу не стільки економічно необхідністю, скільки
політичними цілями.
В першу чергу через такого роду проблеми в останні роки спостерігалося
різке зростання заборгованості в розвинених країнах, і зокрема, в Європі, що
мало місце ще до кризи 2007-2009 років У 1995 році ні у Німеччині, ні у
Франції, ні у Великобританії співвідношення боргу і ВВП не перевищувало
60% [3].
Зокрема, необхідність реформування правил обмеження рівня дефіциту
бюджету в Німеччині було усвідомлено, коли протягом п’ятьох років поспіль –
з 2002 по 2006 роки рівень дефіциту бюджету перевищував рівень державних
інвестицій, а рівень боргу сектору загальнодержавного управління починаючи з
початку 1970-х років зріс у 4 рази, склавши у 2009 році 72,4% ВВП. В липні
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2009 року з метою забезпечення стабільності державних фінансів в
Конституцію Німеччини були внесені зміни, що визначають фіскальну
політику. Нове бюджетне правило передбачає встановлення максимального
розміру структурного дефіцит бюджету на рівні 0,35% ВВП та збалансованість
структурних бюджетів земель. Циклічний дефіцит бюджету визначається за
методикою Європейської комісії. У випадку якщо рівень фактичного
структурного дефіциту бюджету федерального уряду є вищий за 0,35% ВВП, ця
різниця, скоригована на похибку відхилення фактичного ВВП від
запланованого, обліковується накопичувальним підсумком на умовному
контрольному рахунку. Якщо дебетове сальдо контрольного рахунку
перевищить 1,5 % ВВП, уряд зобов’язаний ліквідувати протягом періоду
економічного зростання (щоб не відбулося про циклічного впливу) це
відхилення [1].
Цікавим для України є досвід боргової кризи в Греції. Слід зазначити, що
як і в Україні стан формування державного боргу Греції не відзначався
стабільністю і протягом багатьох років становим біля 100% до ВВП. Слід
відзначити, що таке співвідношення не є надзвичайним і має місце в інших
країнах (див. табл.1). Деякі країни ЄС мали схожі показники обсягів
державного боргу.
Загострення боргової проблеми в Греції відбувалося на фоні світової
фінансово-економічної кризи 2007-2009 років. У 2008 році в Греції
припинилося зростання економіки і до цього зросли витрати бюджету. В 2007
році дефіцит бюджету становив 6,5% ВВП, у 2008 році – 9,8 %, а у 2009 році
досягнув 15,8% ВВП. У свою чергу падіння ВВП Греції у 2009-2010 роках
склало 3,3 та 3,5 % відповідно [5].
На думку експертів зростання бюджетних видатків стало потужним
фактором зростання державного боргу. Греція наслідувала традиційним
рецептам порятунку економіки за рахунок бюджетного фінансування. Проте, на
відміну від більш потужних економік Греція не мала надійної інвестиційної
репутації, однак мала великий державний борг, який продовжував зростати на
фоні бюджетних дисбалансів.
У свою чергу грецьке суспільство у своїй переважній більшості відкидало
будь-які пропозиції, що були спрямовані на зниження державних витрат, а
також виказувало власне незадоволення ситуацією через протестні акції.
Наприкінці червня 2011 грецький уряд спрямував до парламенту
законопроекти, що передбачали економію бюджетних коштів у розмірі 28
мільярдів євро (коло 314 мільярдів гривень) протягом наступних 5 років. У разі
прийняття запропонованих змін грекам обіцяли надати 12 мільярдів євро із
загальноєвропейського фонду. Без вказаного грошового вливання уряд Греції
був би змушений оголосити банкрутство вже в середині липня 2011 року [6].
Борги Греції не були істотною проблемою в масштабах ЄС. На початку
загострення ситуації з боргами розв’язання цієї проблеми оцінювалось
приблизно у 100 млрд.євро, що для єврозони було в межах допустимого. Проте
швидке розширення проблеми, яке переходило у біржову паніку, було
зумовлено занепокоєнням інвесторів та експертної спільноти стосовно
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виникнення «ефекту доміно» – перенесення грецьких проблем на інші
європейські економіки (зокрема Італія, Португалія, Ірландія, Іспанія)
Справжню паніку серед світових інвесторів спричинили новини про
зростаючі державні заборгованості в різник країнах світу, поруч із низкою
рейтингових втрат країн ЄС. Рада фінансових міністрів ЄС 9 травня 2010 року
схвалила рішення про формування спеціалізованого резервного фонду розміром
у 750 млрд.євро, основною метою якого буде забезпечення фінансової
стабільності на європейському континенті – Європейський фонд фінансової
стабільності (European Financial Stability Facility – EFSF) [7].
Країни єврозони 2 травня 2010 року та Міжнародний валютний фонд
домовилися про 110 млрд.євро кредит для Греції, що мав супроводжуватися
дуже жорсткими заходами економії бюджетних коштів. Потім було надано
85 млрд.євро (рятувальний пакет) для Ірландії, та 78 млрд.євро для Португалії
(план по викупу державних боргових паперів). Всі ці кроки мали зупинити
кризу, що розпочалася в Греції, та крокувала по всьому континенту [3].
Протягом жовтня 2011 року лідери країн-учасниць єврозони схвалили
рішення про пакет заходів, що мали зупинити зростання державних боргів.
Рішення було прийнято про списання 50% боргів Греції, поруч із збільшенням
EFSF до 1 трлн.євро та вимогою до європейських банків підвищити частку
власного капіталу до 9% від загальної вартості їхніх активів. Саме протягом
листопада 2011 року ті ж самі лідери країн єврозони виступили із
ультимативними заявами, адресованими Греції [6].
Щодо аналогій із Україною, то варто зазначити, що імітація зростання
економіки Греції була організована частково через проведення літньої
Олімпіади 2004 року. Маючи за мету профінансувати одноразову подію, уряд
Греції розширив запозичення та витрачав гроші на будівельні та
інфраструктурні проекти в середині країни. Більшість із витрачених державою
коштів іще кілька років (2005-2007) використовувались, даючи спотворене
відчуття здорової та зростаючої економіки. Так для України ЄВРО-2012 стало
одним із кроків до боргової кризи.
Висновки. Загалом, вплив боргової кризи у Греції у межах єврозони за
такими напрямами як макроекономічна дестабілізація, витрати на підтримку
грецької фінансової системи та формування стабілізаційних механізмів
(зокрема тільки протягом 1-2 років) можна оцінити у 1,6-1,7 трлн.євро. Поряд з
цим масштаби первинної проблеми, яка запустила деструктивні економічні
процеси були у десятки разів меншими. Співвідношення вихідної проблеми та
коштів, які були необхідні для її розв’язання вимірюються сотнями разів. Це
наглядно характеризує дисбаланси, які склалися у світовій фінансовій системі,
а також низку кризоутворюючих елементів, що постійно провокують нові
потрясіння через механізми глобальних фінансових ринків.
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РОЛЬ НАЛОГОВ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
THE ROLE TAXES FOR DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP UNDER
THE MODERN ECONOMIC CONDITION
Статья посвящена роли налогов в развитии предпринимательства в
современных экономических условиях. В статье проанализированы имеющиеся
проблемы, выдвинуты научно обоснованные предложения и рекомендации по их
решению.
Ключевые слова: предпринимательство, рыночная экономика, монополия,
национальная экономика, экономическое развитие, экономическое регулирование,
экономические реформы
The article dedicated to role taxes for development entrepreneurship under the
modern economic condition. In article present problems also analyzed, for their solving
scientific substantiated effective suggestions and recommendations was given as well.
Key words: entrepreneurship, market economy, monopoly, national economy, economic
development, economic regulation, economic reforms

Arrangement of problem. The taxes reflect formation financial relations in
national economy. In developing countries taxes are counting main financial source
and main link in economic relations in society. Last years for modernization and
improvement tax system, creation in accordance with world standard modern tax
service, for to develop tax legislation and taxation was realized serious steps in
Azerbaijan Republic. After implementation effective economic policy by head of
state forming modern tax system in Azerbaijan. One of the achievement which tax
system of Azerbaijan obtain last years are integration to world tax system and to join
reformer countries groups. This processes depends increasing rating of Azerbaijan in
the international world.
Analyze of latest investigation and publication. Subjects of tax policy
includes region of Azerbaijan Republic, Nakhchivan Autonomous Republic, and
internal municipalities [1]. Every subject of tax policy had within the work of the tax
legislation tax independence. Participation state in regulation of economy when
realized tax policy is supporting by tax tariffs, tax discounts, tax base and other tax
means. Moreover, state are using direct and indirect methods in tax policy. As
example direct influence to regulation and stimulation processes maybe show usage
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by tax discount exemption from tax. Exemption from tax on different tax modes to
introduce for development new branches of economy and stimulation investing to
low developing regions of Azerbaijan Republic. Regulation policy of state incomes
by taxes mechanisms supported by assistance tax degrees and tax discount. The main
means to carry on state policy for regulation incomes are considering tax degrees.
Tax degree defined tax base or its percentage. The government only change tax
degrees by realizing tax regulations. For to carry on state policy proportional,
progressive and regressive taxes degrees are very importance under the modern
economic condition in Azerbaijan Republic.
Target of article. The development and change of state mechanism every time
observed with reorganization tax policy. Tax policy also played special and leading
position in economic policy and conception of state. For realizing purposes which
stand in front of state, and to support economic safety, for to hold non-production
branches must be realized effective tax policy. Following directions are considered
main structure of tax policy: creating conception substantiated by scientific point of
view development of taxes. Therefore, studying demand of economic legislation,
modern condition of economy and requirement of population are necessary;
definition main directions usage by financial resources in current and perspective
years and show increasing ways of financial reserve. These marked directions was
organizing unity and defined essence of tax policy.
Taxes forced payment which held corporation and physical person by state tax
organs. The main functions of taxes are financing state expenses. Taxes every time
are a main income sources of state. Taxes which to introduce produced products and
realized different modes of services are the main sources to provide budget incomes.
Taxes to provide 80-90% budget incomes in Azerbaijan Republic Accordance to
world practice state economic function connected with financial mechanisms. From
this point of view taxes are the base effective mechanism of financial regulation of
state economy.
This is financial level only high in developing countries. If in Azerbaijan
Republic decrease taxes level then will observe budget deficit [1]. Reductions in
production of national economy, inflation, direct influence to taxes level. In market
economy increasing economic interest wasn’t efficient. By reason of must be to
create high level of production processes and qualitative financial planning and
financial balance. This is process maybe only to provide effective functions of tax
system. Last years in Azerbaijan Republic for support entrepreneurship activity
changed structure of budget expenses, in this directions improved taxes mechanisms
and usage system by extra-budget funds.
Realizations tax policy are a main factor for implementation tax reforms of
state. In developing countries every 5-7 year realizing sustainable tax norms. The
main target of tax reforms are to increase efficiency usage of potential possibility, to
provide their dynamic development, to support small and middle entrepreneurship, to
create environment for social-economic development. Latest years implementation
radical changes, perfection tax control provided to enter increasing tax incomes to
budget [2]. Moreover, in administrative structure of tax organs realized serious
changes, for forming accordance to world standard modern tax system. The analyzing
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and studying practice of world countries, comparison present tax systems to provide
estimation correctly realized economic reforms in Azerbaijan Republic. Lately, to
carry out by Taxes Ministry of Azerbaijan Republic reforms programs including
following main directions: increasing improvement organizational structure of Taxes
Ministry; creating educational center; creating common computer network;
improving taxes control; preparing and realizing changes in tax legislation; informing
taxpayer and to propagandize taxes and etc.
Results. The main targets of tax reforms creation balance between taxpayer
and states interest. World practice shows that if taxes of taxpayer is high 30-40 %
than aggregate incomes decreasing level of economic activity and investing to
country [3]. From this point of view tax policy of state must be directed to achieve
optimal level of tax burden. Analysis shows that, but in Azerbaijan Republic level of
tax burden is very low for taxpayer. Reason of this problem is considering illegal
economy. In result state budget lose high share of incomes. Normal activity for
national economy, creation accessible tax environment are the main direction of
state’s tax policy. Another main tax reforms which realized in Azerbaijan Republic
are counted attraction foreign investors to branches of national economy [4].
Generally, for increasing entrepreneur activity in Azerbaijan Republic must be
realizing following measures in taxes branch of Azerbaijan Republic: elimination
deficiency of taxes legislation; providing to systematize measures which connected
improvement of legislation; providing stimulation realizing measures and its
regulation peculiarities in legislation; increasing role of taxes policy for development
entrepreneurship; stimulation entrepreneur ship activity in different economic
branches and etc.
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ВПЛИВ РОЗІГРАШІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДАЖІВ ЗА КАТАЛОГАМИ
ВЛИЯНИЕ РОЗЫГРЫШЕЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ ЗА
КАТАЛОГАМИ
THE INFLUENCE OF SWEEPSTAKES ON INCREASE OF SALES BY
CATALOGS
Стаття розкриває проблему впливу розіграшів на підвищення обсягів продажів
на підприємствах, що здійснюють торгівельну діяльність шляхом розсилки каталогів з
товарною пропозицією поштою. Дослідження базується на вивченні основних
показників ефективності стимулюючих заходів. Виявлено позитивний вплив
розіграшів на діяльність підприємств дистанційної торгівлі та надані рекомендації
щодо використання отриманих показників при плануванні стимулюючих заходів.
Ключові слова: стимулювання продажів, розіграш, середня вартість покупки,
унікальний покупець
Статья раскрывает проблему влияния розыгрышей на увеличение объемов
продаж на предприятиях, которые осуществляют торговую деятельность путем
рассылки каталогов с товарным предложением по почте. Исследование базируется на
изучении основных показателей эффективности стимулирующих мероприятий.
Выявлено позитивное влияние розыгрышей на деятельность предприятий
дистанционной торговли и предоставлены рекомендации по использованию
полученных показателей при планировании стимулирующих мероприятий.
Ключевые слова: стимулирование продаж, розыгрыш, средняя стоимость покупки,
уникальный покупатель.
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The article reveals the problem of the sweepstakes influence on sales increase in
enterprises that carry out their trading activities by sending catalogs with commodity
proposal by mail. The research is based on studying of key performance indicators of
stimulating activities. Was revealed a positive impact of sweepstakes on business operations in
distance selling and were provide the recommendations on the use of received parameters
when planning stimulating measures.
Key words: sales promotion, sweepstake, average order value, unique buyer.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження впливу розіграшів на
показники підприємницької діяльності в дистанційній торгівлі полягає в тому,
що збільшення кількості конкурентів, еволюція видів дистанційної торгівлі
змушує підприємців шукати способи збільшення обсягів продажів,
привернення уваги покупців, збір інформації про них для подальшого контакту,
тощо. Вивчення ефективності стимулювання продажів за основними трьома
показниками – динаміка продажів, середня вартість покупки, кількість
унікальних клієнтів, що здійснили покупку, – дає можливість підприємству
планувати діяльність не тільки відповідно до потреб ринку, але й в залежності
від розподілу ресурсів на самому підприємстві: попередження зменшення
продажів, відтоку клієнтів, запобігання накопичення низькооборотних товарів,
зменшення впливу сезонності. Таким чином ведення бізнесу з використанням
стимулюючих заходів є ефективним і допомагає пристосуватися підприємству
до обставин та допоможе правильно організувати бізнес-процеси.
Мета цієї статті полягає у вивченні впливу стимулюючих заходів, а саме
розіграшів, на підвищення продажів товарів підприємствами, які здійснюють
торгівельну діяльність за допомогою розсилки каталогів поштою. Це буде
корисним для більш детального вивчення впливу стимулюючих заходів на
показники діяльності підприємств. Проблемі впливу розіграшів на продажі за
каталогами в сучасних працях приділяється мало уваги. В основному
акцентують увагу на стимулюючі заходи в торгових підприємствах з іншими
видами підприємницької діяльності, найчастіше в магазинах роздрібної
торгівлі.
Виклад основного матеріалу. Стимулювання продажів являє собою
сукупність короткострокових прийомів, які можуть включати в себе
стимулювання споживачів, продавців та оптових продавців з метою
підвищення об’ємів продажу та збільшення кількості покупців у визначений
періодом проведення заходу термін [2, с.34].
Результати. Розіграш призів – це один з найбільш розповсюджених
методів, які застосовуються торговими компаніями для стимулювання
продажів, адже у більшості випадків такий метод передбачає спочатку покупку
товарів, що можуть бути вказані в умовах заходу, а потім покупець стає
учасником розіграшу. Розіграш можна організувати в короткі терміни, він дає
швидкий ефект, що дозволяє не тільки запланувати його заздалегідь, але й
оперативно застосовувати при необхідності.
Заходи зі стимулювання збуту мають на меті наступне:
‐ Просування нових товарів на ринку і стимулювання покупця до
здійснення першої покупки;
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‐ Стимулювання покупця до здійснення повторної або багаторазових
покупок;
‐ Залучення нових сегментів покупців;
‐ Реактивація колишніх клієнтів;
‐ Розпродаж товарів з низьким показником оборотності, або несезонних
товарів;
‐ Збільшення середньої вартості покупки;
‐ Привернення уваги покупців до певної категорії товарів та до
торговельної компанії в цілому;
‐ Збір інформації про покупців;
‐ Формування лояльності постійних клієнтів, тощо.
Загальну концепцію етапів оцінки ефективності стимулювання продажів
можна відобразити на схемі:
1. Спонукання
1.1. Визначення мети стимулювання
2.1. Визначення періоду проведення заходу
3.1. Оцінка ресурсів підприємства
2. Планування
1.2. Оцінка показників без впливу розіграшу
2.2. Прогнозування показників впливу заходу зі стимулювання продажів
3.2. Прогнозування витрат на стимулювання
3. Контроль ефективності
1.3. Кількісна оцінка показників з урахуванням впливу розіграшу
2.3. Порівняння фактичних та планових показників ефективності
стимулювання
3.3. Оцінка фактичних затрат
Рис. 1. Загальна концепція етапів оцінки ефективності стимулювання продажів

Існує три основних показники впливу розіграшів на діяльність
підприємств дистанційної торгівлі, що продають товари поштою:
1. Об’єм продажів
2. Середня вартість замовлення
3. Кількість унікальних покупців
Розглянемо ці показники на прикладі. Досліджуване підприємство ТОВ
«Букер» здійснює підприємницьку діяльність з продажу книжок за каталогами
шляхом розсилки поштою. Вказана компанія застосовує метод стимулювання
збуту у вигляді розіграшів цінних призів та грошових винагород.
Як же оцінити ефект стимулювання продажів за допомогою аналізу
статистики обсягів продажів. Вимірювання показника складається з трьох
етапів:
1. Визначення показника W1 – обсяг продажів, які були досягнуті без
стимулювання;
2. Визначення показника W2 – обсяг продажів під впливом стимулювання;
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3. Розрахунок приросту обсягу продажів Wст, як співвідношення показників
W1 та W2:
(1)
Wст = W2/W1* 100
На рис.1 зображено динаміку продажів книжок за каталогами
дистанційною компанією «Букер» з показниками приросту під впливом
стимулювання.
Розіграш

Розіграш

Рис. 2. Динаміка продажів книжок за каталогами дистанційною компанією «Букер»,
2013-2015 рр.

Як видно на графіку на рис.2, приріст продажів книжок у місяці
розіграшів на 119% і 101% по відношенню до попереднього місяця. Фактичні
показники продажів і в абсолютних значеннях, і у відсотках свідчать про те, що
одразу після розіграшів відбувається спад активності покупців, що є доказом
помітного впливу розіграшів на підвищення продажів.
Необхідно зазначити, що динаміка продажів є головним показником
ефективності стимулювання продажів, адже має значення як фактичне –
визначення результатів розіграшу, так і прогнозне – планування доходів і
витрат на наступні періоди із застосуванням стимулювання та без нього. Однак
іноді бувають випадки, коли збільшення обсягу продажів не настільки
виражено, як у розглянутому прикладі. Впливати на показники можуть сезонні
коливання попиту, ажіотаж при закупівлі товарів взапас та при появі нового
цікавого для споживачів продукту.
Другий показник ефективності стимулювання продажів – середня
вартість замовлення – має велике значення для планування прибутків, а також
витрат на закупівлю товарів. На рис.3 відображено динаміку середньої вартості
покупки в залежності від впливу розіграшів. І як видно з показників
співвідношення розміру середньої вартості покупки, відбувається їх збільшення
в місяці проведення акцій. Для детального аналізу цього показника середньої
вартості замовлення та застосування його значень при плануванні необхідно
провести додаткове дослідження: проаналізувати товарну пропозицію, що була
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надіслана покупцям. Необхідно розрахувати рейтинг товарів з каталогу і
визначити, що більше зацікавило покупців: участь в акції чи певний товар. Далі
відповідно до результатів аналізу враховувати ці факти при розробці наступних
товарних пропозицій в каталогах.
Розіграш
Розіграш

Рис. 3. Динаміка змін середньої вартості покупки клієнтами книжок за каталогами
дистанційної компанії «Букер», 2013-2015 рр.

Як бачимо показник середньої вартості покупки зростає за результатами
двох періодів: на 22% по відношенню до попереднього місяця у травні 2014 р. і
на 28% в листопаді 2014 р.
Розглянемо на прикладі третій показник впливу розіграшів – кількість
унікальних клієнтів, що здійснюють покупку. Як вже зазначалося, однією з
цілей стимулювання продажів є привернення уваги нових клієнтів. Відстеження
показника кількості унікальних покупців дає змогу отримати дані про клієнтів,
додати нових осіб в базу для подальшої роботи з ними. На рис.4 відображено
помісячну динаміку змін кількості унікальних клієнтів, які купували книжки за
каталогами.
На графіку чітко відображається збільшення кількості унікальних
покупців, що свідчить про привернення уваги нових клієнтів розіграшами. Як
під час першого, так і під час другого розіграшу відбувається збільшення
кількості унікальних клієнтів в середньому на 100%. У свою чергу після
розіграшів помічається значне зменшення кількості унікальних клієнтів, що
свідчить про зниження зацікавленості у купівлі товарів при відсутності
стимулювання.
Таким чином, як бачимо з прикладів, стимулювання продажів має
великий вплив на покращення показників діяльності підприємства, дає багато
можливостей для збільшення обсягів продажів, підвищення прибутку,
підвищення впізнаваності компанії, скорішого збуту товарів з низьким
показником оборотності, збору даних про нових та постійних клієнтів, тощо.
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Розіграш

Розіграш

Рис. 4. Динаміка змін кількості унікальних клієнтів, що купували книжки за
каталогами дистанційної компанії «Букер», 2013-2015 рр.

В результаті вивчення питання про вплив стимулюючих заходів, а саме
розіграшів на підвищення обсягів продажів було досягнуто мети дослідження.
Наведені приклади дослідження трьох основних показників ефективності
застосування розіграшів з метою покращення торговельної діяльності
підприємства. Здійснено аналіз кількісних показників продажів, а також їх
співвідношення до попередніх періодів; розраховано середню вартість покупки;
проаналізовано вплив розіграшів на залучення нових покупців і підтримку
купівельної активності постійних.
Висновки. В наш час дуже активно розвивається ринок дистанційної
торгівлі і як результат підприємствам стає важче виживати в умовах жорсткої
конкуренції. Тому з метою утримання остійних покупців та залучення нових їм
необхідно шукати стимулюючі методи. На основі аналізу діяльності ТОВ
«Букер», яке здійснює торгівлю книгами за допомогою розсилки каталогів
поштою і застосовує розіграші цінних призів та грошових винагород з метою
стимулювання продажів, вдалося виявлено позитивний впив таких заходів на
три основні показники діяльності підприємств дистанційної торгівлі: кількість
продажі, середня вартість покупки, кількість унікальних клієнтів. Вивчення
впливу заходів зі стимулювання продажів дає можливість удосконалити бізнеспроцеси на підприємствах дистанційної торгівлі, що є передумовою успішного
ведення бізнесу.
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КЛАСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ЧИННИКАМИ
СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ФАКТОРАМ
СОЦИОЄКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
CLASSIFICATION OF RURAL TERRITORIES BY THE FACTORS OF
SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
У статті проведено аналіз нинішнього стану соціально економічного розвитку
сільських територій регіону з виявленням характерних особливостей, проблем і
наслідків. Розроблена методика моніторингу соціоекономічного розвитку сільських
територій, запропоновано перспективні шляхи їх вирішення шляхом диверсифікації
сільської економіки.
Ключові слова: сільські території, сільське населення, моніторинг соціоекономічного
розвитку, соціальна інфраструктура, диверсифікація сільської економіки.
В статье проведен анализ нынешнего состояния социально-экономического
развития сельских территорий региона с выявлением характерных особенностей,
проблем и последствий. Разработана методика мониторинга социоэкономического
развития сельских территорий, предложены перспективные пути их решения путем
диверсификации сельской экономики.
Ключевые слова: сельские территории, сельское население, мониторинг
социоэкономического развития, социальная инфраструктура, диверсификация сельской
экономики.
In the given article the analysis of the social economical development of rural
territories is held, the particular specialties, problems and results are determined. The
method of monitoring socio-economic development of rural areas, promising proposed
solutions by diversifying the rural economy.
Keywords: rural territories, rural population, monitoring of socio-economic development,
social infrastructure, diversify the rural economy.

Постановка проблеми. Соціально-економічний стан більшості сільських
територій України тривалий час залишається незадовільним. У зв'язку з цим
перед економічною наукою і органами управління АПК стоїть завдання по
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розробці системи заходів, спрямованих на істотне поліпшення ситуації на селі.
Практика показує, що на ефективність вирішення цього завдання впливає
безліч факторів, одним з яких є наявність науково-обґрунтованої типізації
(класифікації) сільських територій.
Доцільність типізації викликана тим, що вона дозволяє розділити сільські
території з актуальних ознаками і, тим самим, створює можливість для
використання диференційованого підходу до розробки заходів їх розвитку.
Таким чином, типізація виступає в ролі одного з важливих інструментів
управління соціально-економічним розвитком сільських територій.
Робота по типізації сільській місцевості раніше в основному
зосереджувалася на зонуванні території з метою раціонального розміщення
сільськогосподарського виробництва та уточнення на цій основі спеціалізації
регіонів, районів та сільгосппідприємств. З початком поточних реформ
дослідження в даній області значною мірою були згорнуті. Тим часом інтереси
сільського населення, аграрного сектору та економіки країни в цілому
вимагають додання даними досліджень нового імпульсу. Поряд з іншими
причинами, необхідність цього викликана ще й тим, що правилами СОТ
допускається надання додаткової бюджетної допомоги сільгоспвиробникам,
функціонуючим на територіях з несприятливими природними, економічними та
іншими умовами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на надзвичайну
теоретичну і практичну значимість вирішення окресленого кола проблем
типізації рівня соціально-економічного розвитку сільських територій, їх
актуальність, вони висвітлені у працях відомих вітчизняних та зарубіжних
вчених-економістів. Так, загальна методологія соціально-економічного
розвитку сільських територій міститься у фундаментальних працях В. М.
Гейця, О. В. Бородіної, Б. М. Данилишина, О. Ю. Єрмакова, С. М. Кваші, Е. М.
Лібанової, О. І. Павлова, Т. І. Олійник, Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука, М. П.
Сахацького, Е. Тоффлера (Toffler A.), П. Куусі (Kuusі P.), О. Шпенглера
(Spengler O.), К. І. Якуби. Базові положення класичних теорій державного
регулювання у т.ч. відносно типізації сільських територій висвітлено у працях
О. М. Гаркуші, О. Д. Гудзинського,І. Т. Кіщака, М. Ф.Кропивка, О. Ю. Лупенка,
П. М. Макаренка, Л. В. Молдаван, О. Є. Новікова, Г. В. Черевка, І. А. Чухна.
Поглибленого обґрунтування потребують теоретичні засади визначення
інституційних чинників та факторів типізації сільських територій за рівнем
розвитку організаційно-економічних відносин з позиції їх ефективного
функціонування, методологічні підходи оцінки і діагностики, моніторингу та
моделювання з метою дієвого управління у національному масштабі.
Мета статті. Вдосконалити методику моніторингу соціоекономічного
розвитку сільських територій; запропонувати перспективні заходи щодо
підвищення соціально-економічного розвитку регіону.
Результати досліджень. Сільські території володіють величезним
природним, демографічним, економічним, історико-культурним потенціалом,
який при більш ефективному використанні може забезпечити соціоекономічний
розвиток. Проте в даний час сільські території переживають кризу, пов'язану з
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виробництвом сільськогосподарської продукції та сировини, поліпшенням
якості життя сільського населення, збереженням сільського способу життя і
культури, підтриманням природних комплексів, розвитком інфраструктури
(транспортної, ринкової, інформаційної тощо) та ін. [2].
Для регіонів України характерна зростаюча соціально-економічна
диференціація сільських територій. Присутні сільські території, соціальноекономічний рівень розвитку яких відносно всієї сукупності погіршується.
Основною причиною є кризовий стан сільського господарства, слабка
диверсифікація місцевої економіки. У процесі дослідження виявлено сільські
території, що демонструють високі темпи економічного розвитку, пов'язані з
розвитком на їх території промислового виробництва, туристичної діяльності.
Посилення просторових відмінностей сільського розвитку обумовлено
нерівномірністю розподілу економічного потенціалу та його структурних
елементів, наявністю обмежень залучення їх у господарський обіг, а також
різної економічної спеціалізацією сільських територій [1;4; 5; 6].
Неоднорідність сільського простору регіонів країни потребує
диференційованого підходу до управління соціально-економічним розвитком,
заснованого на якісній типології сільських територій. Автором запропоновано
підхід до розробки типології сільських територій, який базується
на
моніторингу соціоекономічного розвитку сільських територій на основі збору
та узагальненню кількісної та якісної інформації, заснованої на оцінці рівня
розвитку соціального та економічного стану сільських територій [8].
Моніторинг включає в себе три розділи: 1) демографічна політика,
зайнятість, доходи населення; 2) розвиток і диверсифікація сільської економіки;
3) поліпшення житлових умов сільського населення, розвиток соціальної,
інженерної і транспортної інфраструктур, екологічна політика. Кожен розділ
складається з груп показників за напрямками розвитку (56 показників). Вибір
показників моніторингу проводився у два етапи: 1) зі статистичних даних і
звітів голів сільських адміністрацій нами були відібрані показники (117
показників), які розкривають рівень розвитку сільських територій; 2) серед
обраних показників була проведена експертна оцінка. Якщо конкретний
показник вибирають більш трьох експертів, то він включається в систему
показників оцінки соціально-економічного розвитку сільських територій.
Сформована система узагальнених і систематизованих показників соціальноекономічного розвитку сільських територій характеризує стабільність їх
розвитку, рівень взаємовідносин з органами державної влади, господарюючими
суб'єктами [3; 10].
Організація моніторингу визначається комплексом механізмів практичної
реалізації методики дослідження і при цьому застосовність тих чи інших
методів та інструментів управління залежить від достовірності і оперативності
оцінки процесів, що відбуваються в соціально-економічній сфері [7;9].
Комплексний аналіз наявної ситуації за основними показниками соціальноекономічного розвитку сільських територій регіону дозволив визначити
нормативні значення показників (для яких відсутні загальновстановлені
нормативи) моніторингу, які відповідають середнім значенням по регіонам. Для
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визначення перспективності розвитку сільських територій потрібно вивчення
факторів, що впливають на досягнення потенціалу, в часі, а також їх порівняння
з нормативним значенням. На наступному етапі була розроблена
класифікаційна шкала балів для оцінки стійкості розвитку сільських територій в
динаміці за 2 роки: -1 – показник не відповідає нормативу і в динаміці
знижується, 0 – показник не відповідає нормативу, 1 – показник відповідає
нормативу, 2 – показник відповідає нормативу і в динаміці збільшується.
Показники соціоекономічного розвитку сільських територій представлені в
табл.1.
Таблиця 1
Показники соціоекономічного розвитку сільських територій
Нормативне
Кількість
Умови оцінки
значення
балів
1. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА, ЗАЙНЯТІСТЬ, ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
≥ норматив
2
Щільність сільського Середнє
збільшення
Демографічна
< норматив
0
населення, чол. / значення
по
політика
≥ норматив
1
кв.км
регіону
зменшення
< норматив
-1
2. РОЗВИТОК І ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Вартість
≥ норматив
2
Обсяг
виробництва мінімального
збільшення
< норматив
0
сільськогосподарської набору
продукції на 1000 продуктів
Диверсифікація
≥ норматив
1
чол., тис грн.
харчування по зменшення
сільської
< норматив
-1
регіону
економіки
Диверсифікація
немає галузей
-1
галузей
сільського
одна галузь
0
господарства
дві галузі
1
три галузі та більш
2
3. ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ, розвиток соціальної, інженерної та
транспортної інфраструктури, екологічна політика
збільшення
≥ норматив
2
Забезпеченість
Нормативне
Поліпшення
зменшення
< норматив
0
житловою площею, значення
показника (20,1
житлових умов кв.м/ чол.
≥ норматив
1
збільшення
кв.м / чол.)
< норматив
-1
Підрозділ

Показник

Сума балів, отримана при оцінці всіх показників, характеризує рівень
розвитку
соціально-економічного
становища
сільської
території
(муніципального району, регіону). За сукупним балом всі сільські території
розбивали на п'ять класифікаційних груп (табл. 2).
З метою спрощення розрахунків та оперативності у програмі «Microsoft
office Excel» та «Statistica» нами була розроблена електронна форма Бази даних
моніторингу соціоекономічного розвитку сільських територій. Також
результати оцінки дозволять органам виконавчої влади цілісно представити
«картину» рівня соціоекономічного розвитку регіону, своєчасно розробляти
регулюючі дії, спрямовані на підтримку позитивних та послаблення негативних
тенденцій. Результати проведеного моніторингу наведені на рис. 1.
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Таблиця 2
Типізація сільських територій за рівнем соціально-економічного розвитку
Сума балів

Класифікаційна група

> 76

Дуже високий рівень розвитку

від 51 до 75

Високий

від 26 до 50

Середній

від 1 до 25

Низький

<0

Кризовий стан

Характеристика групи
Сільські території з високим рівнем
розвитку економіки, з розвиненою
інфраструктурою,
з
оптимальним
розселенням, що забезпечують високий
рівень життя населення
Території,
на
яких
розвивається
економіка, зростають доходи населення,
органи місцевого управління належну
увагу приділяють питанням розвитку
інфраструктури
Сільські території, в яких розвиток усіх
сфер життєдіяльності знаходиться на
середньому рівні або розвинене в більшій
чи меншій мірі
Сільські території, в яких не розвинена
економіка, спостерігається низький рівень
життя
населення,
рівень
розвитку
інфраструктури
не
відповідає
поставленим вимогам
Території, в яких не розвинена економіка,
не
приділяється
увага
розвитку
інфраструктури і, відповідно,населення за
межею бідності

Рис. 1. Кластерізація сільських територій окремих регіонів (дані 2012-2013 рр.)
(лістинг програми)
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Результатом моніторингу є, наприклад, те, що основна частина сільських
територій, що знаходяться близько до великих міст, відноситься до високого
соціоекономічного рівня розвитку (рис. 2).

Примітка: №3 – Дніпропетровський регіон, №4 – Донецький регіон, №7 – Запорізький регіон, №11 – Луганський
регіон, №17 – Сумський регіон, №19 – Харківський регіон.

Рис.2. Сільські території з дуже високим рівнем соціоекономічного розвитку
(лістинг програми)

Таким чином, моніторинг сталого розвитку сільських територій дозволяє
своєчасно і оперативно виявляти зміни в соціальному і економічному житті
сільських територій, оцінювати рівень і якість життя сільського населення,
прогнозувати і виробляти рекомендації про попередження і усунення наслідків
негативних процесів. Також своєчасно виявляти і відстежувати розвиток
факторів, що обмежують соціоекономічний розвиток сільських територій.
Диверсифікація сільської економіки і, отже, розширення джерел
формування доходів сільськогосподарських товаровиробників та населення є
найважливішими завданнями, вирішення яких сприятиме сталому розвитку
сільських територій.
У частині диверсифікації нами запропоновано перспективні заходи щодо
підвищення соціально-економічного розвитку сільських територій регіонів з
урахуванням їх ресурсного потенціалу, територіальних та історико-культурних
особливостей (табл. 3). Апробація деяких заходів дала позитивний соціальноекономічний ефект. Без комплексу заходів зі сталого розвитку сільських
територій, включаючи механізми інвестиційної привабливості, формування
кластерів, кооперації, застосування інновацій, стимулювання точок зростання
виробництва, неможливо досягти ефективної реалізації соціально-економічного
розвитку.
Проведений моніторинг соціоекономічного розвитку сільських територій
дозволив виявити і систематизувати фактори, що мають негативний вплив на
соціоекономічного розвиток сільських територій за наступними напрямками:
економічні (збільшення числа мешканців в аварійних житлових будинках на
317,6%; середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві нижче
середньорегіонального рівня на 38,52%, та ін.), соціальні (показник загальної
смертності населення в віці до 65 років на 100 тис. осіб; зниження кількості
об'єктів культури: культурно-дозвільного типу та ін.), екологічні (25,7%
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населення охоплені планово-регульованої системою збору та вивезення
побутових відходів та ін.), інституційні (нерозвиненість ринкової
інфраструктури; обмеження доступу до фінансово-кредитних ресурсів та ін.).
Таблиця 3
Заходи щодо підвищення соціально-економічного розвитку регіону в частині
диверсифікації
Типізація сільських територій за рівнями розвитку
Високий
Середній
Низький
Кризовий стан
Тип диверсифікації
Диверсифікація,
що
викликає Горизонтальна;
інноваційний ефект; горизонтальна; кластерна;
Диверсифікація
доходів
кластерна;
диверсифікація диверсифікація
сільгоспвиробників; кластерна
виробництва
виробництва
Система заходів
Кластеризація, кооперація, самоорганізація; раціональне використання земель сільськогосподарського
призначення; розвиток інформаційно-дорадчої служби в АПК , створення умов для підвищення
територіальної мобільності населення та ін.
Залучення інвестицій; державна підтримка; стимулювання різних Державна підтримка (субсидування,
форм інтеграції, розвиток ярмаркової торгівлі та ін.
участь у грантах); використання форм
зайнятості
в
ОСГ,
Формування
технологічного
та Підтримка
місцевих сімейного
науково-технічного потенціалу та ін.
ініціатив;
розширення створення заготівельних пунктів та ін.
видів
сільськогосподарської
продукції та ін.
Ефект від заходів
Зниження рівня витрат, підвищення рівня доходів сільськогосподарських товаровиробників та населення;
створення додаткових робочих місць, розвиток інфраструктури та ін.
Збільшення економічних показників діяльності при реалізації Підвищення рівня доходів та якості
сільськогосподарської продукції; збільшення числа зайнятого життя населення за рахунок розвитку
населення; скорочення міграції населення та ін.
різних сфер, розвиток соціальної
Підвищення
інвестиційної Підвищення зайнятості інфраструктури та ін.
привабливості;
розширене та
рівня
доходів
відтворення у сільгосппідприємств; сільських
жителів
приплив населення та ін.
(несільськогосподарська
сфера); та ін.
Дуже високий

Висновки та пропозиції. Розроблена методика моніторингу
соціоекономічного розвитку сільських територій включає в себе три розділи: 1)
демографічна політика, зайнятість, доходи населення; 2) розвиток і
диверсифікація сільської економіки; 3) поліпшення житлових умов сільського
населення, розвиток соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур,
екологічна політика. Включає в себе 56 показників за напрямками розвитку, які
характеризують стабільність розвитку сільських поселень, рівень їх
взаємовідносин з органами державної влади, господарюючими суб'єктами з
урахуванням фактичного стану і прогнозного розвитку.
У ході дослідження були визначені нормативні значення показників
моніторингу сталого розвитку сільських територій. Для показників, у яких
відсутні загальновстановлені нормативи, вони відповідають середнім
значенням по областях. Розроблено класифікаційна шкала балів для оцінки
соціоекономічного розвитку сільських територій в динаміці за два роки (від -1
до 2). Виділено п'ять груп рівня стійкості розвитку в залежності від кількості
набраних балів за результатами комплексної оцінки: 1-а група – дуже високий
рівень розвитку (76-100 балів), 2-я група – високий (51-75 балів), 3-а група –
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середній (26-50 балів), 4-а група – низький (1-25 балів), 5-а група – кризовий
стан (від 0 до 30 балів). Дослідження довело, що диверсифікація сільської
економіки є одним з найважливіших завдань, вирішення якої сприятиме
сталому соціально-економічному розвитку сільських територій.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО –
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ
ДЕЦЕТРАЛІЗАЦІЇ НА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОВЕДЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И ВЛИЯНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ADMINISTRATIVETERRITORIAL REFORM AND THE IMPACT OF FISCAL
DECENTRALIZATION ON THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF
LOCAL GOVERNMENT
Проведення адміністративно-територіальної реформи має свою специфіку та
своєрідність. Історичний досвід проведення реформи місцевого самоврядування
свідчить про необхідність передачі повноважень місцевим органам влади для
забезпечення ефективного управління та надання сучасних фінансових послуг
населенню. В цьому плані, в світі в теоретичному аспекті існують такі моделі
місцевого, самоврядування: англосаксонська, до них входять Великобританія, Канада,
США, Австралія; континентальна (Греція, Польща, Італія, Болгарія), Змішана
(Австрія, Німеччина, Японія), іберійська (Аргентина, Мексика, Колумбія, Бразилія).
Особливістю цих моделей є відсутність центрального управління на місцях і окремо:
радянська (постсоціалістичні республіки СРСР, Куба, КНДР, КНР).
Важливість механізмів розвитку місцевого самоврядування визначалась в
багатьох країнах світу в зв’язку з розвитком товарно-грошових відносин та
формування засад ринкової економіки. Історичний досвід проведення адміністративнотериторіальної реформи в Україні, свідчить про те,що ми не можемо до кінця
визначитись з владними повноваженнями, які повинні передаватися на місця, а також
системною управління на місцях, а саме головне з механізмами передачі фінансових
ресурсів та відповідальністю посадових осіб.
Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, бюджетна децентралізація,
місцеве самоврядування.
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Проведение
административно-территориальной
реформы
имеет
свою
специфику и своеобразие. Исторический опыт проведения реформы местного
самоуправления свидетельствует о необходимости передачи полномочий местным
органам власти для обеспечения эффективного управления и предоставления
современных финансовых услуг населению. В этом плане, в мире в теоретическом
аспекте существуют такие модели местного, самоуправления: англосаксонская, в них
входят Великобритания, Канада, США, Австралия; континентальная (Греция,
Польша, Италия, Болгария), Смешанная (Австрия, Германия, Япония), иберийская
(Аргентина, Мексика, Колумбия, Бразилия). Особенностью этих моделей является
отсутствие центрального управления на местах и отдельно: советская
(постсоциалистические республики СССР, Куба, КНДР, КНР).
Важность механизмов развития местного самоуправления определялась во
многих странах мира в связи с развитием товарно-денежных отношений и
формирования основ рыночной экономики. Исторический опыт проведения
административно-территориальной реформы в Украине, свидетельствует о том, что
мы не можем до конца определиться с властными полномочиями, которые должны
передаваться на места, а также системной управления на местах, а самое главное с
механизмами передачи финансовых ресурсов и ответственностью должностных лиц .
Ключевые
слова:
административно-территориальная
реформа,
бюджетная
децентрализация, местное самоуправление.
Administrative-territorial reform has the specificity and originality. The historical
experience of local government reform demonstrates the need for devolution to local
authorities to ensure the effective management and provision of modern services. In this
regard, in the world in theory there are models of local, government, Anglo-Saxon, they are
Britain, Canada, USA, Australia; continental (Greece, Poland, Italy, Bulgaria) Mixed
(Austria, Germany, Japan), Iberian (Argentina, Mexico, Colombia, Brazil). A feature of these
models is the lack of central control on the ground and separately Soviet (post-Soviet
republics of the USSR, Cuba, North Korea, China).
The importance of local government mechanisms defined in many countries in
connection with the development of commodity-money relations and the formation of market
economy principles. The historical experience of administrative-territorial reform in Ukraine,
shows that we can not determine the end with the power that must be transferred to other
locations and systemic administration in place, and most importantly with the mechanisms of
transfer of financial resources and the responsibility of officials.
Keywords: administrative-territorial reform, fiscal decentralization, local government.

Постановка проблеми. В теоретичному плані вчені-економісти у своїх
працях, починаючи з другої половини ХІХ століття визначили найважливіші
теоретичні засади організації надання суспільних благ населенню органами
влади різних рівнів і прийшли до висновку, що найбільш актуальними ,які
залишаються і на сьогоднішній день та згідно з якими організація влади в
країні повинна бути такою, щоб суспільні послуги максимально задовольняли
інтереси громадян і були наближені до них. Тому основною ідеєю всіх
муніципальних реформ залишається проблема надання більш важних
повноважень органами місцевої влади і на цій основі сформувати систему
управління на місцях, яка б сприяла ефективному управлінню на місцях,
створюючи матеріально-технічну основу розвитку місцевого господарства.
Аналіз останніх досліджень. Другою теоретичною основою ученихекономістів, починаючи з ХІХ століття стала теорія, згідно з якою визначалась
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 4 (квітень)

58

необхідність фінансування місцевих видатків за рахунок місцевих доходів,
оскільки саме населення відповідної території зацікавлене в отримані місцевих
суспільних благ. До науковців, які сповідували дані принципи відносяться
К.Штейн, К.Умпфенбах, К.Ееберг, А.Сміт, Ф.Бергіус та інші. Впродовж двох
століть не відбулося кардинальної еволюції поглядів, а навпаки, їх розвиток і
вдосконалення. В зв’язку з чим тенденція щодо розвитку місцевого
самоврядування вдосконалювалась в багатьох роботах наших вчених
економістів, до них належать,наприклад, Р. Безсмертний, В. Борденюк,
В.Вакуленко, В.Кампо, М.Пітцик, М. Пухтинський, А.Ткачук, І.Луніна та
багато ін. суть їх зводиться до одного, а саме необхідності – розширити суть
владних повноважень регіонів та створити механізми їх фінансового
забезпечення. А це значить, що держава максимально віддає свої владні
повноваження регіонам, залишаючи за собою питання стратегічного розвитку
держави,
що
відповідає
національним
інтересам,
забезпечення
обороноздатності та захисту справ і свобод громадян і націй основі
забезпечувати ефективний розвиток економіки в цілому і в регіонах конкретно.
Виділення невирішеної частини проблеми. В даний час в Україні
склалась така ситуація коли постійна потреба владних повноважень та
фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність
доходів місцевих бюджетів є проблемою загальнодержавної ваги. Як наслідок,
в регіонах не вирішуються основні питання соціального захисту населення.
повільно розвивається соціально-культурна сфера, освіта,охорона здоров’я,
погіршується стан доріг, відбувається занепад комунального господарства.
Причиною таких негараздів є недосконала система державного менеджменту,
яка і досі не вирішує основних завдань щодо створення достатньої фінансової
бази органів місцевого самоврядування, а діюча система формування та
використання коштів місцевих бюджетів не відповідає потребам місцевого
самоврядування.
Результати дослідження. За цих умов, саме забезпечення ефективності
функціонування системи місцевого самоврядування має стати серйозним
фактором стабілізації економіки України. Залучення громадян до процесу
прийняття рішень із формування бюджету буде корисним місцевим органам
влади; створить засади для політичної стабільності в суспільстві, розподілу
відповідальності за прийняття рішень та одержання громадської підтримки при
їх втіленні в життя; сприятиме покращенню розуміння громадськістю існуючих
бюджетних обмежень для органів влади та підвищенню рівня довіри до
місц3евої влади,знаходженню нетрадиційних шляхів вирішення проблем, а
також економічно ефективних способів надання послуг. Така участь сприяє
формуванню активної громадянської позиції, збільшує прозорість економічних
процесів та зменшує корупцію. Залучення громадськості до бюджетного
процесу також несе ряд потенційних ризиків: розмивання легітимності
існуючих виборних інститутів на користь менш підзвітних громадських
організацій; мобілізація процесів участі місцевими елітами або іншими
організованими групами населення, що обстоюють власні інтереси;завищення
очікування громадян в умовах обмеженості ресурсів або недостатньої свободи
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дій місцевих органів влади щодо прийняття рішень з бюджетних питань. У
зв’язку з цим ,подальший розвиток громадської участі у бюджетних процесах в
Україні вимагає глибинної розбудови інституційних можливостей як по
вертикалі між різними рівнями управління, та і по горизонталі серед різних
учасників на місцевому рівні, а також фахової підготовки посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Одним із механізмів реалізації вищезазначеного є необхідність внесення
змін до Бюджетного і Податкового кодексів з урахуванням запропонованих
пропозицій, що дає можливість врегулювати взаємовідносини між
центральними та місцевими органами виконавчої влади, створює передумови
для підвищення якості управління бюджетними коштами, демократизації та
децентралізації бюджетного процесу, а також проведення реформ в інших
сферах суспільства. Саме запропоновані зміни до Бюджетного кодексу мають
стати двигуном подальшого поступального розвитку бюджетної системи
України, її гармонізації до міжнародних та європейських стандартів управління
бюджетними коштами та наближення практики національного бюджетування
до передового зарубіжного досвіду. Розвиток національної бюджетної системи
є тривалим і складним процесом,який потребує визначення чіткої стратегії,
тактики та напрямків досягнення поставленої мети . виконання послідовних,
логічних ,програмних перетворень у системі бюджетних відносин
та
загальному бюджетному процесі України. Водночас, для реального
забезпечення виконання і реалізації положень Бюджетного кодексу ,необхідно
на законодавчому рівні вирішити ряд питань, пов’язаних з його
запровадженням, зокрема щодо формування та прийняття законодавчої бази.
В той же час, наявні проблеми в бюджетному процесі 2015 року свідчать
про те, що більшість з них пов’язана з фінансовим забезпечення закладів
соціально-культурної сфери у містах районного значення, селищах та селах. І
ця проблема вічна,адже вирішення проблемних питань. полягають в тому, що
після затвердження місцевих бюджетів на 2015 рік органи влади районного
рівня:
- не забезпечують належне фінансування з районного бюджету установ
дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів, палаців і будинків
культури, бібліотек тощо, які знаходяться у містах районного значення,
селищах, селах;
- є випадки коли змушують передавати майно вказаних установ із
власності територіальних громад міст районного значення, селищ та сіл у
спільну власність територіальних громад районів. Хоча це не передбачено ні
Бюджетним кодексом ні Законом України «Про Державний бюджет України на
2015 рік». У свою чергу, законодавством про місцеве самоврядування
передбачено, що передача комунального майна має здійснюватися виключно за
ініціативи та на підставі відповідних рішень міських, селищних та сільських
рад.
Аналізуючи підходи щодо проведення адміністративно-територіальної
реформи, що здійснюється в Україні після Революції Гідності,можемо
констатувати, що всупереч всім теоріям, а також історичного досвіду, ми
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почали реформу з бюджетної децентралізації, тобто як тепер всі чітко звітують
– передачі фінансових ресурсів без визначення та перерозподілу владних
повноважень, а саме визначення відповідальності посадовців.
Як показує аналіз заходів по здійсненню бюджетної децентралізації
великих досягнень нам досягти не вдалося, оскільки:
 місцеві органи влади,а особливо село, селище, місто, недостатньо
залучені до бюджетного процесу;
 місцеві органи влади не мають достатніх ресурсів по виконанню власних
та делегованих повноважень;
 місцеві органи влади повинні більше отримувати відрахувань від
загальнодержавних податків, а особливо по суб’єктах підприємницької
діяльності,які розміщені на території громад;
 надання бюджетних послуг не завжди закріплюється за рівнем влади,
який може ефективно їх надавати;
 владні повноваження не завжди узгоджуються з бюджетними
повноваженнями;
 фактично не підзвітність та не підконтрольність місцевої влади
територіальній громаді;
 недостатнє залучення громади до бюджетного процесу;
 недосконалі механізми міжбюджетних відносин.
На мою думку, глибокою помилкою є те, що з проведення
адміністративно-територіальної реформи розпочнеться передача фінансових
ресурсів без передачі владних повноважень в регіони. Все повинно було
здійснюватись навпаки, спочатку передача владних повноважень, визначення
системи управління на місцях та відповідальності посадових осіб, а потім
передача фінансових ресурсів, і цю помилку терміново потрібно виправляти.
При цьому,слід відмітити,надавши
додаткові фінансові ресурси ми
визначилися в тому, чи є вони достатніми для забезпечення бюджетних
установ і чи передача забезпечить розвиток економіки регіонів взагалі. Навіть
вже прийняті нові закони України «Про засади державної регіональної
політики» та «Про добровільне об’єднання громадян» не вирішують головної
проблеми розвитку місцевого самоврядування.
Але не дивлячись на такі заходи, вже перші результати є і вони є
позитивними. Оцінюючи перші кроки децентралізації, Президент України
наголосив, що схвалені парламентом зміни до бюджетного та податкового
законодавства кардинально змінили якість фінансового забезпечення
територіальних громад:
- обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів в порівнянні з 2014 роком
збільшився на 34,1 млрд. грн. (на 14,7%);
- власні ресурси місцевих бюджетів зросли майже втричі. Органи
місцевого самоврядування отримали реальні ресурси для вирішення питань
місцевого значення (ЖКГ, благоустрій, місцеві соціально-економічні програми,
оновлення інфраструктури);

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 4 (квітень)

61

- збільшились обсяги фінансування галузей «Освіта» (на 13%) та
«Охорона здоров’я» (на 12%) в порівнянні з 2014 роком. Посилено
відповідальність профільних міністерств за належне фінансування освітньої та
медичної галузей. Їх зобов’язали реформувати систему соціальних стандартів
та оновити фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Це перший крок до
100% забезпечення делегованих державою місцевому самоврядуванню
повноважень;
- на 22% зменшилась кількість дотаційних місцевих бюджетів (з 96,3% у
2014 році до 74,6% у 2015 році). Нова система вирівнювання дозволяє залишати
більшу частину коштів на місцях. Органи місцевого самоврядування стали
менше залежати від прийнятих в центрі рішень;
- на 11,5% зросла кількість місцевих бюджетів-донорів (з 3,7% у 2014
році до 15,2% в 2015 році). Запроваджено стимулюючу систему фінансового
вирівнювання спроможності територіальних громад. Якщо раніше з місцевих
бюджетів-донорів на користь державного бюджету вилучались всі кошти, то
тепер тільки 50%;
- 10,2% місцевих бюджетів стали повністю збалансованими. Ці органи
місцевого самоврядування зможуть забезпечити своїм громадянам більш якісні
послуги в бюджетній сфері. В 2014 році таких бюджетів взагалі не було;
- 3 млрд. грн. передбачено у Державному фонді регіонального розвитку.
Ці кошти мають бути спрямовані на створення інфраструктури об’єднаних
територіальних громад;
- до категорії місцевих податків переведено плату за землю. Це перший
крок до запровадження повсюдності місцевого самоврядування. Оскільки
виключно органи місцевого самоврядування встановлюють ставки та пільги по
платі за землю, навіть за межами населених пунктів;
- за місцевими бюджетами закріплено 5% акцизу з тютюнових виробів,
алкогольних напоїв та нафтопродуктів (орієнтовні надходження 8,1 млрд. грн.).
Ці кошти в 2015 році можуть бути спрямовані місцевою владою на комунальне
дорожнє господарство;
- закладено механізми стимулювання громад до об’єднання. Об’єднані
відповідно до перспективного плану громади отримають дохідну базу та
видаткові повноваження як у міст обласного значення тощо.
Але чи можемо цим пишатися, мабуть ні, бо це перші кроки і не зовсім
правильні. В регіонах і на сьогодні є постійна потреба в фінансових ресурсах, а
встановлений акцент на зміні міжбюджетних відносин великого ефекту не дає,
оскільки ми не розвиваємо місцеве самоврядування, а підтримуємо його, а нам
потрібен його розвиток.
А це значить що, система державного управління в Україні повинна бути
чітко пов’язана з державною фінансовою та економічною політикою і
розглядатись комплексно з чітко визначеними заходами, інструментами та
функціональними можливостями та її складовими (фіскальна, монетарна,
бюджетна політика) з механізмами економічного зростання, а простіше з
економічним розвитком країни.
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На мій погляд, ефективність економічних реформ повинна розглядатись
не лише обмежуючись обсягами ВВП, а в поєднанні з показниками
економічного розвитку, а саме: інтелектуальним потенціалом, індексом
людського розвитку, який характеризує вищий рівень добробуту населення.
Крім цього ці показники повинні розглядатись одночасно з показниками
соціального захисту та соціальної захищеності населення. При цьому
одночасно розглядаючи реформування системи державного управління в
контексті з державною фінансовою та економічною політикою, може визначати
ефективність державного управління та ефективність розвитку економіки.
Таким чином, розглядаючи механізми розподілу повноважень між
органами державної влади та управлінням в регіонах необхідно враховувати
такий показник як економічний розвиток країни в тому числі економічний
розвиток регіонів. Суть економічного розвитку полягає не тільки в тенденціях
розвитку ВВП, а і у змінах у структурі ВВП, які забезпечать зростання
продуктивності праці,економічного зростання і на цій основі зростання рівня
доходів і підвищення добробуту якомога більшої частини населення в
короткостроковій та
довгостроковій перспективі, а саме: якість життя
населення (тривалість життя, захворюваність, рівень медичного забезпечення,
освіти, стану довкілля).
Враховуючи вищезазначене вважаю доцільним розподіл податкових
надходжень в бюджети місцеві та державний бюджети, потрібно проводити з
урахуванням бюджетних
витрат, а це значить повинна діяти схема
вирівнювання економік регіонів з урахуванням державної доцільності, а також
необхідності розвитку регіонів територіальними громадами. Крім цього,
повинні бути встановлені регулятори, які забезпечують ефективне здійснення
міжбюджетних трансфертів, які стимулюють розвиток регіональної економіки
та стимулюють надходження до місцевого бюджету. Таким регулятором може
виступати як співвідношення бюджетних витрат в регіонах до валового
регіонального продукту. На мій погляд, тобто це співвідношення між
державними витратами та ВВП, повинно притримуватись на рівні 35-45%. При
цьому всі міжбюджетні відносини пов’язані з передачею функцій управління
або їх делегування та фінансового забезпечення повинні витримуватись, а ж до
повного забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів. Що
стосується заходів по збільшенню ВВП за рахунок зусиль місцевих органів, то
цей показник повинен бути,на першому етапі лише орієнтиром для Мінфіну
України при здійсненні міжбюджетних трансфертів, а не чітко обов’язковим до
виконання при умові що ці кошти спрямовуються в бюджет розвитку. А в
подальшому,ці співвідношення мають бути обов’язковими для регіонів при
здійсненні ними міжбюджетних відносин саме для забезпечення здійснення
ефективного розвитку регіонів і призначенні міжбюджетні відносини. В той же
час, як показує аналіз, відсутність таких обмежень при здійснення трансфертної
політики в останні п’ять років, зростання ролі і обсягів міжбюджетних
трансфертів у доходах місцевих бюджетів України не сприяло зменшенню
диспропорції соціально-економічного розвитку, а навпаки лише призвела до
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залежності регіонів від центру, що не сприяло розвитку матеріальної бази
місцевих бюджетів і це буде продовжуватись надалі.
Таким чином, аналіз показує,що нам потрібно змінити систему системи
державного управління .в т.ч. місцевого самоврядування в комплексі. А це
значить. що органи місцевого самоврядування, які терміново мають бути
створені мають мати всі повноваження по управлінню власністю
та
фінансовими ресурсами та бути підзвітні та відповідальні перед громадою та
державою. Місцеве самоврядування може бути ефективнішим, якщо воно має
повноваження встановлювати ставки податків, надходження від яких
фінансують діяльність місцевої влади, затверджувати бюджети та
використовувати бюджетні ресурси в межах бюджетних повноважень.
Для чіткого й оптимального розмежування повноважень між
регіональними та місцевими рівнями влади необхідно дотримуватися таких
принципів:

місцеві органи влади повинні впливати на розмір податкових і
неподаткових надходжень, які формуються на відповідній території і
сплачуються жителями і суб’єктами господарської діяльності. У жителів
адміністративно-територіальних одиниць у такому разі виникають стимули
платити вищі податки для отримання якісніших суспільних послуг (принцип
територіальної прив’язки податків);

можливість зниження витрат надання деяких бюджетних благ за
рахунок збільшення обсягів їх надання (принцип економії від масштабу);

надання бюджетних послуг закріплюється за рівнем влади, який
може максимально ефективно їх профінансувати та є максимально наближеним
до споживачів бюджетних послуг (принцип субсидіарності).
Щодо кожного виду бюджетних послуг, що надаються на регіональному
та місцевому рівнях, законодавство повинно чітко встановлювати:

який рівень влади здійснює нормативно-правове регулювання і
визначає стандарти надання тих або інших бюджетних послуг;

який рівень влади здійснює фінансування тих або інших бюджетних
послуг;

який рівень влади організовує надання населенню тих або інших
бюджетних послуг.
Неприпустимим є принцип об’єднання громад за кількістю населення та
площею землі. Це можуть бути лише другорядними обмеженнями при
формуванні територіальних об’єднань. Головним принципом має бути принцип
фінансового забезпечення діяльності громади, виходячи з повноважень, які в
них встановлюються. Нам не потрібно створювати конгломерати, нам потрібно
зберегти діючі територіальні громади. Досвід європейських країн це
підтверджує. При цьому слід мати на увазі,що адміністративно-територіальна
реформа повинна проводитись органами з реформування системи освіти,
культури, охорони здоров’я, а також земельної реформи. Визначення та
залучення цих фінансових ресурсів при формуванні місцевих бюджетів буде
потужним додатковим ресурсом для створення матеріально-технічної бази
місцевого самоврядування.
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Вагомим чинником вирішення проблеми ресурсного забезпечення
місцевого самоврядування в Україні мало б стати забезпечення реалізації
принципу субсидіарності, встановленого у Європейській Хартії. Згідно із
Європейською Хартією місцевого самоврядування, місцеве самоврядування
ґрунтується на трьох засадах: організаційній, правовій та фінансовій
автономіях.
Враховуючи зазначене, в ході наукового дослідження були визначені
фінансові ресурси . які мають залишатись в тих чи інших формах до бюджетів,
запропоновані механізми їх розподілу,а також визначено примірний їх перелік
по всіх рівнях бюджетів.
Якими б не були доводи песимістів, але реалії такі, що в Україні згадані
автономії у місцеве самоврядування впроваджуються. Звичайно, не без
проблем, але за всіма проблемами поступово вимальовується фундамент того
самоврядування, який передбачено у Європейській Хартії місцевого
самоврядування.
В той же час, Україна і надалі потребує подальшого вирішення таких
проблем:

детальне
розмежування
повноважень
між
органами
самоврядування, а також місцевими органами влади;

забезпечення фінансової автономії територіальних громад,
реформування місцевих фінансів та системи міжбюджетних відносин;

удосконалення судового захисту місцевого самоврядування;

забезпечення достатнього інформаційного супроводження органів
місцевого самоврядування;

підготовка кваліфікованих кадрів для служби в органах місцевого
самоврядування.
Для порівняння слід коротко проаналізувати ситуацію у сфері
міжбюджетних відносин, яка склалась у Республіці Чехія, Угорщині, Польщі та
Словаччині, з огляду на питання, які зараз широко дискутуються в Україні, то
виходить різнобарвна картина.
У Польщі існує три рівні місцевого самоврядування, а в Угорщині – два.
В обох країнах керівництво великих міст суміщає в собі роль муніципалітету і
графства/району. З січня 2001 року в Чехії були утворені регіональні органи
самоврядування, а в Словаччині, органи самоврядування на регіональному рівні
були запроваджені у 2002 році. Республіка Чехія, Угорщина і Словаччина
мають велику кількість місцевих органів влади у порівнянні з розміром країни:
у Чехії вона дорівнює 6,238 при населенні 10 млн. чоловік; Угорщині – 3,154
(населення 10 млн. чол.); Словаччині – 2,871 (населення 5 млн. чол.). В усіх
чотирьох країнах місто-столиця має структуру з двох ступенів влади, що
відрізняється від решти країни.
Всі органи самоврядування мають свій власний виконавчий апарат,
окремий від будь-яких органів місцевої державної адміністрації. Однак:

в Чехії обов’язки існуючих державних органів району делеговані
органам самоврядування регіонів та найбільших міст;
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в Угорщині функції місцевих державних адміністрацій виконуються
Нотаріусами, які законодавчо визначені як головні виконуючі місцевих органів
самоврядування.
Невеликі села зазвичай мають спільного Нотаріуса. Нотаріуси
призначаються і наймаються органом самоврядування, однак вони є
підзвітними державі щодо функцій державного управління;

у Польщі органи державної адміністрації залишились лише на рівні
16-ти воєводств;

в Словаччині існують окремі ієрархії регіональних та районних
державних адміністрацій; їх майбутнє на сьогоднішній день є неясним з огляду
на політичні пропозиції по децентралізації.
В усіх чотирьох країнах кожен рівень місцевого самоврядування має чіткі
і законодавчо визначені функції. Єдиним незначним виключенням є Угорщина,
де існує невелике перетинання між повноваженнями муніципальних та
графських органів влади у сфері середньої освіти та охорони здоров’я. Місцеве
самоврядування в Угорщині та Польщі має широкий спектр повноважень, що
охоплюють більшу частину матеріальної інфраструктури, підприємства
громадського використання, освіту, соціальні послуги та охорону здоров’я.
Повноваження органів самоврядування Чехії та Словаччини у сфері
освіти, соціальних послуг та охорони здоров’я є більш обмеженими сьогодні,
однак планується їх суттєве розширення зі створенням самоврядування на
регіональному рівні.
В кожній країні місцеве самоврядування має власні податкові
надходження, хоча податкові ставки різняться. В кожній з них податок на
власність встановлюється місцевим органом самоврядуванням. Додатково
існують такі податки як:

в Чехії - податок на прибуток самостійно працевлаштованих
громадян, на рекламу, на азартні ігри та туризм.

в Угорщині – персональний податок на прибуток (комбінація
формули і походження), податок на автомобіль (за походженням).

в Польщі – персональний податок на прибуток, податок на
корпоративні доходи (зазвичай згідно з походженням, але з певним
горизонтальним вирівнюванням).

в Словаччині – персональний податок на прибуток (по формулі),
податок на корпоративні доходи (комбінація формули і походження) та
дорожній збір (за походженням).
Субсидії з державного бюджету є важливими елементами сьогоднішніх
надходжень в Угорщині та Польщі. Нормативна субсидія покриває приблизно
половину поточного бюджету місцевого самоврядування Угорщини і базується
на серії нормативів згідно із загальною кількістю населення та кількістю
клієнтів індивідуальних послуг. Кількість учнів залишається найсуттєвішим
елементом.
Основою загальної субсидії в Польщі є три елементи:

освітня субсидія, що базується на кількості учнів (варіює в
залежності від типу школи та має коефіцієнт 1,3 для сільських районів)
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субсидія на утримання доріг в залежності від їх довжини

елемент вирівнювання для районів з доходами на душу населення
менше 85% середнього по країні рівня; (на рівні гміни існує відрахування від
субсидії для районів з доходами на душу населення більше 150% середнього
національного рівня.
Чеські муніципалітети отримують спеціальні гранти на утримання шкіл
та виплату соціальної допомоги. В Словаччині операційні гранти сплачуються
всім муніципалітетам із населенням менше 3,000 чоловік. Всі вище
перераховані гранти розподіляються на основі нормативної формули. Єдиними
довільними грантами до бюджетів є дефіцитні субсидії в Угорщині. І хоча їх
розподіл є суперечливим, вони складають лише незначну частку надходжень до
місцевих бюджетів. В усіх чотирьох країнах є спеціальні гранти на капітальні
інвестиції, які призначаються не за формулою.
Загальна Субсидія в Польщі включає елемент вирівнювання надходжень,
який вже був описаний. Частина суми персонального податку на прибуток, що
збирається місцевою владою в Угорщині, розподіляється між тими регіонами,
де рівень надходжень від цього податку на душу населення нижче за
визначений граничний поріг.
У Словаччині значна частка персонального податку на прибуток
розподіляється порівну в розрахунку на душу населення з урахуванням
фактичного перерозподілу. Планується ввести систему горизонтального
вирівнювання між регіонами після запровадження самоврядування на
регіональному рівні. В Чехії також виплачується компенсація муніципалітетам
із показником персонального податку на прибуток на душу населення менше
середнього по країні рівня.
Висновки. Таким чином, проводячи реформи місцевого самоврядування
потрібно вивчати іноземний досвід і впроваджувати його в себе, оскільки слід
зауважити, що у всіх зазначених вище країнах:

існує чіткий розподіл повноважень між рівнями влади;

кожний орган місцевого самоврядування має законодавчо визначені
власні джерела надходжень та міжбюджетні трансфери;

міжбюджетні трансфери надаються безпосередньо кожному
місцевому органу влади на будь-якому рівні;

лише за деякими винятками всі міжбюджетні трансфери на
покриття поточних витрат (а не капітальних) розподіляються у відповідності до
нормативної формули;

середні ланки самоврядування не мають фіскального органу, якому
підпорядковуються органи нижчого рівня.
Однак у кожній країні є невирішені проблеми, але вони поступово
вирішуються і забезпечують розвиток регіонів під суворим контролем органів
державної влади. Тому успіх реформ в Україні буде залежати також від чітких
кроків, які ми повинні здійснювати поетапно, охоплюючи всі сфери діяльності
в першу чергу.
При цьому, слід пам’ятати, що Україна специфічна держава зі своєю
історією і економічними проблемами, а також сусідом-воєнним агресором,
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яким є Росія. Тому реформи в регіонах повинні здійснюватись під суворим
контролем та притягненням до кримінальної відповідальності посадовців
місцевої влади за будь-які прояви сепаратизму та економічні злочини.
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
TERMS OF FORMING STABLE ENVIRONMENT OF SYSTEM
FINANCIAL POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES
Розглянуто умови формування стабільного середовища системи фінансового
потенціалу сільськогосподарських підприємств. Виділено проблемні аспекти асиметрії
інформації в системі фінансового потенціалу, що ускладнюють управлінські рішення в
області фінансування. Визначено, що для виявлення ризиків погіршення
кредитоспроможності країни, настання форс-мажорних обставин, скорочення фінансового
і інвестиційного забезпечення суб’єктів господарювання є рейтинг незалежного
оцінювання. Рейтинг слугує ефективним критерієм оцінювання умов розвитку
підприємницької діяльності, захисту прав інвесторів, сплати податків, законодавчого
захисту контрактів, і з точки зору можливостей залучення джерел фінансування є
найбільш інформативним джерелом. Обґрунтовано, що зовнішні сигнали визначають
тенденції зміни цінової кон’юнктури фінансового ринку, оптимізацію внутрішніх і
зовнішніх зв’язків на міжнародних ринках для розвитку інвестиційних процесів у
сільському господарстві.
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансування, рейтинг, кредитоспроможність,
інвестиційна привабливість, ризики.
Рассмотрены условия формирования стабильной среды системы финансового
потенциала сельскохозяйственных предприятий. Выделены проблемные аспекты
асимметрии информации в системе финансового потенциала, которые затрудняют
управленческие решения в области финансирования. Определено, что для выявления
рисков снижения кредитоспособности страны, наступления форс-мажорных
обстоятельств, сокращение финансового и инвестиционного обеспечения субъектов
хозяйствования является рейтинг независимого оценивания. Рейтинг служит
эффективным критерием оценки условий развития предпринимательской
деятельности, защиты прав инвесторов, уплаты налогов, законодательной защиты
контрактов, и с точки зрения возможностей привлечения источников финансирования,
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является наиболее информативным источником. Обосновано, что внешние сигналы
определяют тенденции изменения ценовой конъюнктуры финансового рынка,
оптимизацию внутренних и внешних связей на международных рынках для развития
инвестиционных процессов в сельском хозяйстве.
Ключевые
слова:
финансовый
потенциал,
финансирование,
рейтинг,
кредитоспособность, инвестиционная привлекательность, риски.
The conditions of formation of a stable environment of financial potential of
agricultural enterprises. Highlight problematic aspects of asymmetric information in the
financial potential of complicating management solutions in financing. Determined that the
risk to identify deteriorating creditworthiness of the country of force majeure, the reduction
of financial and investment support entities are independent rating assessment. The rating
serves as an effective criterion for evaluating conditions of entrepreneurial activity, investor
protection, tax, legal protection of contracts and in terms of opportunities for sources of
financing is the most informative source. Proved that external signals determine trends in
financial market pricing environment, optimizing internal and external relations in the
international markets for the development of investment processes in agriculture.
Key words: financial potential, funding, rating, creditworthiness, investment attractiveness,
risks.

Постановка проблеми. Формування системи фінансового потенціалу
сільськогосподарських підприємств залежить від багатьох факторів, умовно
вони пов’язані з зовнішніми ринковими сигналами та сигналами внутрішнього
середовища, які підпорядковуються закону теорії систем в залежності від
джерел фінансування, а також можливостей їх використання. Особливої
актуальності дане питання набуло після початку світової фінансової кризи.
Традиційні джерела фінансування (в першу чергу, банківські кредити) значно
зросли у вартості, водночас внутрішні сигнали системи фінансового потенціалу
не в змозі адекватно виконувати свою функцію, що позбавляє
сільськогосподарських підприємств можливості збільшувати власні обсяги
фінансових ресурсів та нарощувати стабільність їх розвитку. Таким чином,
майже єдиним джерелом формування стабільного середовища системи
фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств є зовнішні джерела
фінансових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням формування
системи фінансового потенціалу певний час не приділялася достатня увага
вітчизняних науковців. Нині різні аспекти цієї проблеми знаходиться в центрі
уваги відомих вчених-аграрників, зокрема, О. Барановського, І. Бланка,
М. Дем’яненко, К. Іоненко, В. Бороноса, М. Єрмошенко, Є. Єрмакової, С.
Зенченко, І. Зятковського, П. Стецюка, І. Чуницької, С. Шумської, В. Яковлєва
та інших. Проблематика їх досліджень стосується акумулювання та
використання фінансових ресурсів на рівні держави, галузі сільського
господарства та сільськогосподарських підприємств. Разом з тим залишається
значна частина питань, які мало досліджувались або мають дискусійний
характер. Зокрема, відсутня єдина точка зору щодо умов формування
стабільного середовища системи фінансового потенціалу, як організаційного
характеру (в першу чергу щодо відповідності внутрішніх взаємопов’язаних
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частин організаційного управління виробництва, маркетингу, фінансів до
міжнародних вимог), так і інформаційного.
Метою статті є аналіз умов формування стабільного середовища системи
фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств з врахування дії
впливу зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу. Проблема асиметрії інформації в системі
фінансового потенціалу є однією з найбільш обговорюваних в наукових колах.
І, дійсно, з переходом до інтеграції і розвитку процесів фінансової глобалізації,
обсяги релевантної інформації зростають за експонентою, що значно ускладнює
управлінські рішення, особливо в області фінансування, оскільки остання
вимагає надретельного аналізу об’єкту фінансування, обов’язкову оцінку
ризиків фінансування тощо. Цим і обумовлена поява різного роду рейтингів,
індексів і оцінок країн, регіонів, компаній за різними напрямами, а саме їхньої
інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності, кредитоспроможності,
ділової активності тощо. Використання результатів цих досліджень надає
можливість суб’єктам орієнтуватись в інформаційному просторі, прискорюючи
і полегшуючи прийняття управлінських рішень. Що призводить як до зростання
фінансового потенціалу, так і до його зменшення – залежно від того, наскільки
позитивну оцінку отримав той чи інший об’єкт фінансування.
Конференція з торгівлі і розвитку ООН аналізує і оприлюднює данні
щодо наявного в економіці країн світу потенціалу зовнішніх джерел
фінансування і реальної динаміки їх надходження [1]. На основі оцінок
вказаного рейтингу за відповідністю системи фінансового потенціалу динаміці
вкладень можна судити про можливості фінансування. Так, в країнах з низьким
рівнем фінансового потенціалу, в яких тим не менш спостерігається висока
інтенсивність інвестиційних процесів існує імовірність виникнення ризиків
фінансування, пов’язаних із перенакопиченням джерел фінансування та
зниження ефективності інвестицій. У економіках, де надходження зовнішніх
джерел фінансування значно нижче від наявного рівня фінансового потенціалу
погіршується забезпеченість виробничими засобами, відбувається старіння
виробничого апарату, спостерігаються стагнаційні процеси.
Результати оцінювання фінансової глобалізації країн світу, що
складаються за рейтингом Світового економічного форуму [5] або на його
основі, слугують орієнтиром фінансової стабільності окремих країн та їх
здатності опиратися світовим фінансовим ризикам. Адже незадовільні позиції у
рейтингу та зниження індексів конкурентоспроможності на товарних, кредитних
та фондових ринках свідчать про порівняно вищу уразливість можливостей
системи фінансового потенціалу країни до дестабілізації фінансово-кредитного
забезпечення та ймовірність виникнення найгостріших стадій ризику
фінансування. Це дає підстави стверджувати, що країни, в яких процеси
фінансової глобалізації поширюються найшвидшими темпами, перебувають у
зоні підвищеного ризику фінансування. Зауважимо, що такі ризики притаманні
не тільки і не стільки країнам, які давно приєдналися до процесів глобалізації.
Вони здебільшого поширюються на ті держави, які відносно недавно
приєднались до даного процесу і в яких темпи фінансової глобалізації
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перевищують здатність економіки пристосовуватися до нових умов фінансових
відносин. В якості індикатору темпів фінансової глобалізації в країні доцільно
використовувати дані Індексів фінансової глобалізації, що обчислюються і
публікуються журналом Foreign Policy та компанією Carnegie Endowment for
International Peace [5].
Наочним для виявлення ризиків погіршення кредитоспроможності країни,
настання форс-мажорних обставин, скорочення фінансового і інвестиційного
забезпечення суб’єктів господарювання є Рейтинг Euromoney [6]. В якості
додаткових індикаторів платіжної здатності країни можуть використовуватися
кредитні, фондові та індекси платіжних зобов’язань урядів, такі як рейтинги
аналітичної агенції Fitch Ratings, міжнародного рейтингового агентства Moody's
Investors Service, біржовий індекс агенції Standart & Poor’s Rating Group [7].
Опублікований рейтинг Euromoney становить результати ранжирування
країн, в порядку зменшення величини інтегрального показника надійності. Цей
показник вимірюється в інтервалі від 0 до 100 і є фактичною сумою оцінок,
отриманих експертним або розрахунково-аналітичним шляхом по дев'яти
показникам (економічні дані, політичний ризик, боргові показники,
неспроможність до обслуговування боргу, кредитоспроможність, доступність
банківського кредитування, доступність до короткострокових фінансових
ресурсів, доступ до фінансових ринків, дискаунт по форфейтингу).
Відомим і поважним у діловому світі є Рейтинг привабливості умов
ведення бізнесу, що складається Світовим банком разом з Міжнародною
фінансовою корпорацією [5]. Рейтинг слугує ефективним критерієм оцінювання
умов розвитку підприємницької діяльності, захисту прав інвесторів, сплати
податків, законодавчого захисту контрактів, і з точки зору можливостей
залучення джерел фінансування є найбільш інформативним джерелом. У
підсумковому рейтингу всі країни ранжуються за рівнем сприяння веденню
бізнесу з 1 до 185 місця, перше місце – найбільш високе. Висока позиція країни
означає, що її регуляторний клімат сприяє веденню бізнесу.
Згідно з останніх досліджень, результати якого були опубліковані в
аналітичній доповіді проекту «Ведення бізнесу в 2014 р.» (Doing Business
Project), визначено що за якістю правил регулювання підприємницької
діяльності та підвищення чи обмеження ділової активності Україна посідає 112
місце. З 10 індикаторів, що аналізувались, лише 2 можна вважати такими, що
позитивно характеризують умови ведення бізнесу в Україні – це отримання
кредиту (24 місце) та виконання контрактів (44 місце) [8].
За іншими позиціями Україна є не лише європейським, але і світовим
аутсайдером у сфері оподаткування бізнесу. Так, за даними «Doing Business2013» процедура оподаткування в Україні була полегшена шляхом
впровадження можливості електронного надання даних і оплати для середніх і
великих підприємств. При цьому, в Україні кількість податкових платежів і
зборів для середнього підприємства в 2013 р. скоротилася з 135 до 28, витрати
часу на які зменшилися з 657 год. до 491 год. на рік. Крім того, в податковій
сфері Україна увійшла до першої світової десятки (6 місце) з поліпшення
показника «віддаленості від «передового рубежу» серед країн Європи та
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Центральної Азії, які продемонстрували найбільш значне покращення системи
оподаткування за останній рік. Цей показник допомагає оцінити, як змінюється
підприємницьке нормативно-правове середовище у тій чи іншій країні щодо
світових лідерів за кожним з напрямів дослідження. Оцінюється за шкалою від 0
(найгірший) до 100 (найкращий) пунктів. Україна поліпшила показники з
оподаткування одразу на 31 пункт (з 16 до 47) щодо світового лідера у цій сфері Об'єднаних Арабських Еміратів (100 пунктів), де проводиться чотири податкові
платежі, а витрати часу на сплату податків складають 12 год. на рік [7].
У 2014 р. за критерієм «оподаткування» позиція України в звіті з рейтингу
Doing Business Report зросла на 17 пунктів і відзначена поряд з такими країнами,
як Білорусь, Грузія, Китай, Азербайджан, Аргентина. Те, що ці результати є
об’єктивною реальністю, а не суб’єктивними оцінками, підтверджують
результати субіндексу «Сплата податків», за яким Україна посіла 164 місце зі
185 учасників щодо зручності податкових систем (табл. 1).
Нижче наведено ряд інших рейтингів, складених відомими організаціями
та установами, до яких потрапила Україна. Вони є вагомими, оскільки надають
незалежну оцінку фінансової стабільності країни, віддзеркалюють сприйняття
країни на міжнародній арені та мають особливе значення, для формування
системи фінансового потенціалу при оцінюванні макроекономічних умов
ведення великого та середнього бізнесу.
Таблиця 1
Динаміка позицій окремих країн у рейтингу Doing Business у 2011-2014 рр.
за субіндексом «Сплата податків»
Doing Business Paying taxes (rank)
2011 р.
2012 р.
2013 р.
ОАЕ
5
7
1
Саудовська Аравія
6
10
3
Китай
3
3
4
Сінгапур
4
4
5
Канада
10
8
8
Російська Федерація
105
105
64
США
62
72
69
Німеччина
88
89
72
Білорусія
183
156
129
Україна
181
181
165
Таджикистан
165
168
175
Джерело: складено автором на даними [4]
Країна

2014 р.
1
3
4
5
8
56
64
89
133
164
178

Зміна 2014р.
до 2011р.
+4
+3
-1
-1
+2
+49
-2
-1
+50
+17
-13

Міжнародний індекс прав власності оприлюднюється щорічно Альянсом
прав власності (Property Right Alliance). Даний Індекс визначає, в яких країнах
права інтелектуальної власності найбільш захищені (табл. 2). У Міжнародний
індекс прав власності входять три складові: правове й політичне середовище,
захист фізичної власності, права інтелектуальної власності. Категорії права
інтелектуальної власності включає такі субкатегорії: захист прав інтелектуальної
власності, захист патентів та рівень піратства. За кожним критерієм країна
отримує від 0 до 10 балів [3].
У 2014 р. за категорією право інтелектуальної власності Україна посідає
95-у позицію зі 130 країн. Загальний бал України - 4,2. За субкатегорією
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«захист інтелектуальної власності» Україна посідає 110-у сходинку, за рівнем
захисту від піратства - 97-у. За даним Індексом ситуація щодо захисту
інтелектуальної власності в Україні за останні 3 роки практично залишається
незмінною, адже в 2011р. загальний бал теж сягнув поділки 4,2, а у 2010 р. 3,9. Слід зауважити, що Україна залишається далеко позаду таких країн, як
Фінляндія або Швеція, які мають загальний рейтинг 8,6 або 8,5.
Ще однією міжнародною організацією, яка створена для сприяння
позитивним змінам ситуації у світі, є Світовий економічний форум, який
традиційно проводиться в Давосі. Для вироблення відповідних рекомендацій,
розробки глобальних, регіональних і галузевих програм залучаються провідні
ділові, політичні, наукові та інші лідери світу. У звіті Світового економічного
форуму оприлюднено рейтинг фінансової стабільності, в якому Україна зайняла
останню позицію серед 55 держав [2].
Таблиця 2
Позиції України в міжнародних рейтингах у 2014 р.
Організація, що
складає рейтинг
Всесвітній
економічний форум
(Давос)
«Альянс за право
власності» США

Назва рейтингу

Місце
України

Кількість країн

Рейтинг фінансової стабільності

55

55

Рейтинг захисту прав власності

110

130

у рейтингу

Джерело: складено автором на даними [9]

В країнах світу рейтингові агентства, що присвоюють рейтинги
кредитоспроможності суб’єкта, виконують функцію зниження інформаційної
асиметрії. Саме на базі рейтингів інвестори приймають рішення щодо купівлі
(продажу) цінних паперів. Крім того суб’єкти фінансового ринку, зобов’язані з
метою контролю за власними ризиками враховувати кредитні рейтинги при
прийнятті інвестиційних рішень. Більшість із них навіть не мають право
вкладати кошти у цінні папери, кредитний рейтинг яких нижче встановленого
рівня. Зниження рейтингу, наприклад, призводить не лише до підвищення
вартості фінансових ресурсів, але й до зниження обсягу залучення фінансових
ресурсів внаслідок падіння попиту на емітовані цінні папери та підвищення
рівня їх ризику для інвесторів.
Необхідно відзначити, що на практиці використовується два види
рейтингових оцінок – національних та міжнародних. Вартість розрахунку і
присвоєння міжнародного рейтингу для суб’єктів може складати до $ 150 тис.,
що впливає на здатність залучення зовнішніх фінансових ресурсів на вигідних
умовах для формування міжнародного престижу.
Національний рейтинг, як правило, коштує до $ 10 тис., присвоюється
більш широким колом рейтингових агентств і враховує всі внутрішні фактори,
характерні для країни і максимально точно оцінює її фінансову незалежність та
стабільність [4].
Олігополія світового ринку рейтингових послуг здійснюється трьома
основними учасниками – Moody’s, Standard and Poor’s та Fitch, які займають від
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80% до 90% рейтингового ринку з фінансових зобов’язань на суму близько $
100 трлн. [4]. Що стосується рейтингових агентств України, то даний перелік
складає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Висновки та пропозиції. Таким чином, інформацію з рейтингів
оцінювання кредитоспроможності країн світу доцільно використовувати для
визначення порівняльної характеристики економіки України у процесі
формування стабільного середовища системи фінансового потенціалу
сільського господарства та сприятливих умов агробізнесу, що значною мірою
позначиться на діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема щодо
обсягів залучення іноземних фінансових ресурсів, які мають узгоджуватись із
внутрішні і зовнішні сигналами фінансово-кредитної забезпечення країни. При
цьому внутрішні сигнали уможливлюють стабільність національної валюти,
зміни податкового тиску, забезпеченість господарюючих суб’єктів кредитами,
відповідність обсягу залучення фінансових ресурсів до темпів приросту ВВП
сільського
господарства,
забезпечення
потреби
у
фінансуванні
сільськогосподарських підприємств, попит на сільськогосподарську продукцію
та платоспроможність споживачів, стабільність енергетичного ринку та зміна цін
на енергетичні ресурси, виникнення й поглиблення цінового диспаритету між
продукцією сільського господарства. Зовнішні сигнали визначають тенденції
зміни цінової кон’юнктури фінансового ринку, оптимізацію внутрішніх і
зовнішніх зв’язків на міжнародних ринках для розвитку інвестиційних процесів
у сільському господарстві.
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